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 ثاونع ةحفص ١ ناونع

 هابلا نساحم | 5١م ءاسنلا ءافو نساحن 2-7
 ' ناجربملاو زورينلا نماعأ ءابزلا ثيدح

 يرارجلا نسا 0< ءاسنلا ركذيم ءىواسم 2

 توملا نساح | ةريغلا نساحم

 »ا نوي ءدادقلا نينا
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 ناونع

 بتكلاو ةيامكلا نساح

 تايطاخلا نسماحت

 تايتاكملا نساع

 ناسللا ظفح نسا

 لا نايك نساح

 ةروشملا نسا

 ركشلا نساح
 قدصلا نسا

 وفعلا نساحي

 سدا ىلع ربصلا نسا

 ةدرملا نسا

 تامالولا نسا

 ةبحصلا نساحي
 ريطنلا نساحي
 ءافولا نساحي

 ءاخسلا نساحت

 ةعامشلا نسا

 سس مررشلا

 ناونع

 نطولا بح نساحب
 ليملاو ءاهدلا نساحي
 ةرخافملا نسا

 هللاب ةقثلا نساح

 قزرلا بلط نسامح
 ظعاوملا نساح

 امندلا لضذف نساح

 تايداعلا ءاسنلا نساح

 تانحاملا ءاسنلا

 تايبارعألا
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 نطرس ١ تر[ حس ل 9

 نم مهماعو . راوطأ دعب ًاراوطأ قلخلا ءيشنم . رابقاا دحاولا هلل دما

 ةرخآلا يف مهالحو . رايغألا نع ركفلا ةيلت ىلا لصوتي هب ام هبادآو هكح
 ديحت انديس ىلع ماللاو ةالصلاو . رادقي هدنع ءيش لك هناحس هتدهاشمب
 . راربألا ةريملا هتبب لآو هباحصأو ه7 ىلعو . راتخلا يذلا

 ٠ اهدؤيو سوفنلا شعني يذلا باتكلا اذه عبط هللا نوعب مت دقف دعب امأ

 سلجو © سفن ميدن نوفصاولا فصي اك وهف . اهذهيو عابطال يك زيو

 نسال باتك وهو الأ + ريم لك ريمأ نب « ربمأ لك ريممو « سينأ

 . ةديدعلا فيئاصتلا وذ . ريبكلا خيشلاو . ريرحالا ةمالعلا هفلؤا دادضألاو
 مامإ يرصبلا ظحاجلا رحب نب ورم نامثع وبأ خيشلا . ةديفملا لئاسرلاو

 نانبل  حايشلا يبودملا لحاسلا ةميطب كلذو « هللا همحر بدألا لهأ

 يصاع نيز مههاربا احلا هعبط ةقفنب ماق دقو 2020

 ىريكلا نرافرعلا ةبتكم بحاص

 ايروس عراش - تثوربب

 ريخ عيم ا هللا ىزج
 ءازجلا



 ا

 : 'لاقاو

 ع 4-20 انإ 2ع عا ٠ ملا 4 0. ُة

 لاقو « ايانلا ماهس اهيف لضتنت ضارغأ ايندلا يف سانلا : مهضعب لاقو
 لاقو « كون هرفس ردقب كرمعو «© كلا لمرم مسك توملا + ؛ونلا ا

 هنع هللا يضر نسحلا رظنو « هدعب ام نوهأو « هلبق ام دْسأ توملا : مهضعب

 نإو « هرخآ فاخم نأ قيفطا اذه هلوأ ايش نإ : لأقف نفدي تمم ىلا

 توملا نع ةفسالفلا ضعب لثسو « هلوأ يف دهزي نأ قيفط هرخآ اذه ًاكْم

 «© باوصلاب ملعأ هللاو . هرثأ ىفعو « هرب> لضخ اهكر نم ةزافم : لاقف

 «باحلاو عجرألا هملاو



 : رخآ لاقو

 فأرأو د لك نم انب ب ةنإف ًارخ توملا انع هلل 0 و عوف“ سد 7 -َ ىلا ا ل
 ودرب

 فرش يه ينل ا رادلاّن م ينذيو ىَدألاّن م سوفنلا ص يحتج

 1 همقفلا روصنم لاقو

 فرتنال ةليضف نلت زلاف٠ .٠ اوفرسافةايلااوحدمةنإ تيل

 فسم ال رشاممت لك قارفو هقاقلب هئاقب. نامأ اهنم
 : بتاكلا ركب يبأ نب دمحأ لاقو

 اقتعاف تومأنأ وجرأت خبسأ يف شيم, نأ وجت ناك نم

 امن نأ ةليبس ناكل تفرحم الأ ؤل ةايضف فلأ تولايف

 ا : 7 3 0

 انئزف مانلا يف ةانيأر ول موشغ نامز يف هللاو نحن
 ا مهنم تام نم 1 لاح عوس نم هيف ساّنلا َمبصأ

 ( هدص )

 م( توملا يب يعن 3 تادقا مد اهركذاو رثكأ ) ) عوفرملا ثيدحلا ف

 : رعاشلا 0

 هِمْعَر ل هرم اب لزق لزا نم كافجتأ ام تؤماي



 مب .ء

 نمو . رودلا زهخك رئارلاو <« قوسلا زبخك يراوجلا : لاقي ناكو

 ال : مبضعب 00 ىلع كبت الو « ةمأ حزات ال : برعلا لاثمأ
 : لاقو «© نيزاوملا يف اهنث عقود « نساخنلا يديأ اهتلوادت نه شرتفت

 نويلع ترمو « قاروسالا يف نهملع يدون دقو « رفكلا تاند ىف ريغ ال

 . قاسفلا يديأ

 توملا نساحم

 الروقي هلاف انسع درك نإ ةنألا « ةاادملا نم ريخ 30 الإ نمؤم

 لوقي هدج ىلاعت هللاف ًائيسم ناك نإو « راترب'ألل ”رْيخ هللا دنع امو د
 0 ونال رلخ ل يلبت انآ اورقك .. نيدلا نيه الو عه ابها

 نب رمج تبا : تارهم نب ثومبم لاقو « ًامثإ اوداد'زسل مه ىلع" اغإ

 ااا نينمؤملا "ريع .: . تلق توملا للا هتلأنبمو هؤاكب ا رثكف نزملا دلع
 اركامأو 0 تمدح اريثك اريح كدب ىلع ديا عمص دفو 4 توم لا كبير

 تركأ 1 لاقف 4 ننمؤملل ةمحر كئاقملو 2 سيخ 0041 تملا 6 اعدو

 نشتا دق و » لاق هرمأ هل عمجو هنمع هللا رفأ يح ملاصلا ديعلاك

 ينقطأو » هلرف 71 ٍثيداحألا لدي نم ينتملااءو كنلا 2

 ال © اةفسالفلا تلاق «. ريا هححر تام ىتح ع وبسأ هملع راد اهف <« نيملالاب

 يح هإ ةيناسنالا دح نأل « توملاب الإ ةيناسنالا دح ناسنالا قيكتسي
 اذإ حلاطلاو « حارتسا تام اذا : حلاصلا فلسلا ضعب لاقو تيم قطان

 اخ يك 0
 5 ك نم انب 7 ريغ ةحار الإ تاوملاامو



9١ 

 5 2 _. ص ا ا 0 م

 قارفلا نم تيكن 6ع اقدلا ها حصو

 الف , ةلك اهل عمس ملف هللاب يديعأ : ةلدافلا راطقأ نم سانلا حاصف

 نسانلا "تبنت ةلصتم . تاس ىف داد غب نم لامأ "شت ىلع ةيزظانلا |

 ةروعمدله لا لو ءادوسلا ذا حايصلا برو اماذ 4 دادغب نو ركسي مث أبمف

 دادغس اهل تدجو الو « اهدحأ لف « ةرضاحب تسل يادمس نإ : تلاقف

 لزي ملف « ا_هريخ هتريخأو مت ىلا تفرصناو يحجئاو- تيضتف « اريخ

 . ردقلا اذه ىلع اهنم رصتقنن ةريثك تانقلا رابخاو . اهماع ا>او

 ةمدألا نسحو « ةقفنلا ةفخو « ةنملا هلق دارأ نم : لاقي ناك « لبق

 : لوقي ةهسم نب ةهلاسم ناكو . رئارا نود ءامالاب هيلعف ةمشلا عافتراو

 ذات رورسلا: لاقو : رئاهلا جوزتي نك ”يرازسلاب عتمتسا نأ ترجع

 ىتح مهدالوأ تاهمأ ءامالا ذاختا نرهركي ةنيدملا لهأ ناكو « يرارسلا

 ا ةئيدملا لهأ قافو منع هللا يضذر يلع نب نيساا نب يلع مهيف“ اكن

 ءافلخ نم سمأو : لاق « يرارس || ذاختا يف سانلا بغرف « اعروو ًايفغو

 » نمألاو روصخأاو حافسلا : ةثالث الا رئارطا ءاشأ نم سايعلا يفد

 برعلا رع نعم ذيل يراوملا تقاع دقو 4 ا ا ءانبأ مهلك نوقايلاو

 ميقا ءاهدو

000 

 ) هى _ض

 دئالولا ل اميف الاخت ىأَر 00 لزم 7 م اذإ
 5 3 د 2 ا 020100 0 7
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 1 ا 1 0 00 1 0 7 8

 هناحيه ةدهو هيلإ ارظن قطن مو حالافيك رظنيل ابو

 . 3 م 2 2000 7 ممم :

 ناقل هي كحيشاام ةاملاو  هعولضا ةيلع تلتها ام راثلاف

 ع مث رضح نمو ميدت برطف تءاس ام تاس افك لاق

 : 1 0 ل - و

 هرخاواو هدووحم هلئاوا لطفم ةلود نود ام كيلسيس

 1 1 ا ا 1 ا 0 2

 هرزام هيلعتذش ذم 'ربلا رع هّمخش "فلأو هيفطع هللا ينن

 1 2 رضح نمو ميمل برطف

 -2- 0 . 3 1 0 - و 4 0 7 0 7

 ةعلطم رارزالاكلف نم خركلاب اًرمق يل دادنب يف هللا عدؤتسا

 :تلاق « كانم كلف تئْدام ين : ال لاقو ادج برطلا يف يمت طرفأف

 تلاقف < .ينمت نا دب. ال. هللاو. : لاقف « هتمالسو هتيفاع ريمألا ايأ ىنتأ

 اادكتو: © ميم هحو ريغتف «© دادغس ةبونلا هذه ينغأ ن) .ئنمتأ ءافولا لع

 كحو : لاق هيدي نيب تفقو اهف « يلدرف همدخ ضعب ىنق>لف انمقو يلا

 ابا بهأتف كريغب اذه يف قثأ ملو ءافولا نم انلدب الو هب انختما ام ثيأرأ

 « هيف تلخدأو حجدوه اهيلع لمحف يل ةقانب رمأو « اهلداعتو اهمدخت ءادوس

 ءادوسلا ينتذأ ةيسداقلا اندرو ا1 مث انجح انيضقف ةكم ىلا ةاقلا عم انرسو

 ”تواقلاب نآآلا | نيت .: آملا تلقف 9 نحن نيأ قدنلم كلا لوقت: تلاثف

 . مد 2 2 : ا مح
 قافأرلا عمّتجم تي 1.( يسد افلا انمار نبل

 1 0 7 1 3 ٠ و 3 هج

 قارعلا سافنا مه اجحلا صراأ نم تءعمش و

 3 507 2 0 ا 0

 قافت و لهش منجم ب ءأ ندللاو يل تنقبأ



 لاح ان

 اربجنأو رسأ اميف هل اعيطمتح ةكيلم ”لَظَي كولش نم ايف
 ارق تارك تكا لعدلا قح رفخج لثمىأر نم ينيعأ نم ايو

 تاقو رعشلا نم افرح نسحأ ام يفأك ىتح يرطارخ تلقنف : لاق
 هل لل « ينهذ ينع برغ هللاو دقف لقأ : لكوشلل
 امترمأو ةيودحع تبضاغ دق يفأ تملعأ ىلع اب : لاقف كلذ دعب ةمدانمل هيلع

 نإ يديس اب : تلق « اهمالك نم رصقلا لهأ تعنمو « اهتروصقم موزاب
 ىلع اي كحنو : لاقف دغلا نم هيلع تلخدف « ادغ اهحاصن مويلا اهتيضاغ

 ردظام 6 ةتيراج تلاقف < ةيوحم تملاص ينأك معونلا ىف ةحرالا "|

 ماقف © يه ام رظنن : لاقف ةينهه امتروصقم يف نآلا تمعمس دقل يديس اب

 : ينغت يه اذاف امتروصقم انلصو ىتح ايفاح

 سلكي الف هلاركشأ ادخأ ىزأ رك رصقلا) 30
 1 ام 2 0 ن1 01 51
 ينثتاعي اركلا يف يدار ريل ىلإ انا 'ميفش 'نمف

 ىقرافف ه رجه ىلإ داع انل داع حابصلا ام اذإ ىتح

 يد غرد هماحر لبقت تدحرخ هتمعم اهلف « ابرط لكوتملا قفصف 0

 ايوب , ىلع وبأ ثدح . اهنع امضار اهدمب ذخأ ىعح بارتلا يف

 ١-0 : لاق  مالسلا هيلع ىدع وم اهمف دلو يتلا ةيرقلا يه رك كل

 ا ءانغلا ةقئاف ةعئار ةبراحم دادغب نم ىتأن هلع فخ نمو مع نإ م

 . ؛.تريعف ةزاتسلا كلا | هل الح

 هوم ىقلات قرب يىوهلا لم دناام دعبنم هلادب و ناممل انهم قلات قا ىو لم منافس ٠
 ع ملا سدو

 ا عتمتم ا بعص هيا ءادّرلا ةيشاحك و دْبَي
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 ١* تلقف

 رت للا سرت ني ضنا ع
 نال كدي يف لبطلا تحجتأ نق اك

 3” كا ص ردع كا 1 ك7 2

 'نف ذلاو ك رن نيب أم ينمي 2 ءنتم تحت هفؤج أدوع ينببف

 يتح تفقوف ؛« ةميخا كلك دو يبجو ْق لبطلاب و ي رعُس تمععم اماف

 ريغتلا اذهف ©« بلقلا حبرق تفرصناف «© جرخم ملو يقرفم ىلع سمشلا تيمح

 كلملا دنع اي كليو : لاقو ىقلتسا ىتح ديشرلا كحضف « امل يقشع نم
 ظعا ضاع ايا: لاقف «اذه ناك دق : .تلقف !: قشعي نيعستو تن نبا

 مداخ يناتأ مث تفرصناف « مالسلا ةئيدم ىلا هدرو مهرد فلأ ةئام كلملادبع

 كلل | ريما نا : كل لوقت ._. ةيراطلا نعي حب كتبا .:لوسز انآ لاظ

 اا لزت لو نامد كلا ريلا عفدف: © كليمت اذهو لاع اهارمآ دق
 ةرشعب يل لضفلا رمأو اهربخ عطقناو دمحم ةنتف تناك يتح لصاولا ربلاب

 هملا ىددهأ لكوتملا ىلا ةفالهلا تضفأ ال مهلا نب ىلع . مهرد ل

 لوقت ةحيبق ىمست ةبيدأ ةيراج رهاط نبا هيلا ىدهأن « مهرادقأ ىلع سانلا

 الحم لكوتملا يلق نم تلحف 6« هنمحأ مع لك نم نسحتو « هذحلتو رعشلا

 يلع اي : لاقو كحضي وهو لكوتملا جرخو « ةمدانمل أموي تلخدف « اليلج

 هنم نسحأ تيأر اف رفعح كسملاب اهدخ ىلع تاتك ةحيق تيأرف تلخد

 : تنلغف اهدرع تذخأو ةبوبحم ىناقيسف © اًنيس هيف لقف

 ٌْ اح وم كيلا ايح ىفد ارشح دملا ق كالا قا

 انمدع كيتملا ني اوطس تعدوا

 ارطسلأ دجولا نم يلق ْتَعَدْوُأ ادق

 0 خ1 0 020 زة2ة 1 ز> 01م“ 7

 2-5 الا

 ندمت اس يي



 ؟ 6

 ان: لافو يناندةءاف «© بورغلا تقو هيلع يتلخدأ مث « عيبرلا نب لضفلا

 اهراضحاب رمأ مث » اينيبك باوصلا ىلع رمسل و امهدنع ام رربت نا تيبحا

 « رابخالاو راعْمألا نم سانلا هيف رظني ام مث هباتك يف هللا رمأ ام : تلاق
 اهتلأس مث هللا باتك يف أرقت اهنأك ينتباجأف « نآرقلا فورح نع اهتلأسف

 لك يف يباوج نع ترصق امف ©« ضورعلاو وحنلاو رابخالاو راعمالا نع
 : تدشنأف ائش انيدعناف اهل .تلقف نقاتل

- 

 ١ كلاش الإ دانا ديو ام 5 0 5 دالبلا ثاّيغا
- 

  2 6 5 3-2ّك ص ١ 0 0 ١ سا س -

 كاصع دبع هلالا عاطاام ىلأو مامإلا فرش نموال

 تربخو « اهاثم لحجر كسن ىف ةأرما تبأر ام ندنمؤملا ريما اي : تلقف

 كلت يف هيلا لمحتل ةيرالا كلت عنصت نا رمأف « اهنود امتدجوف ئرخألا

 تعمم امم اًثيدح ىنعمست نأ بحأو رحض انا كلملادبع اب : يل لاق مث ةلبللا

 يف بحاص يل ناك نينمؤملا ريمأ اي : تلقف هب جرفن نامزلا بيجاعأ نم

 نوعستو تس هماع تتأ دقو هعم ثدحنأو هاشغنأ تنئو « نالف ىنب ودب

 لحان هتدجوف هتنتأ مث هنع تبغف «اندب مهاوفأو انهذ سانلا حصأ وهو

 ةيارقلا ضعب تدصق : لاقف هريغت بنس نع هتلأسف « لالا فساك ندا

 : هيلع دشنت لبط اهقنع يفو امندب سرولاب تلط دق ةيراج مهدنع تيفلأف
 3 2 7 مق. 22 0 0 23

 بوطملا عاوناب 'ةشيرمم اياّتملل مابس اهنياحم
 2 و 6# " لا . مووت | م
 بولاهلا حد م هان بيصت اميدنن نم نونملا بير رق

-* 
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 : ا لاقو

 دال" ةلادف لس
 ئرطضم . كابيع "تنباع ول

 هنأك بيبطلا دنع يعشتو
 ا يو 0

 راثلاك هما ه_دوص ع

 ةرجعا 5 لع ل 0

 مب تارعش رم نم 0 م

 هكأ و انييلم لاس إ

 "ل 1 نا 0 و تءاسف

 ع 0

 رختفأ يخاّتبط كعب 00

2 1 0 

 0 2-7 أ - 5
 اهلحع و أ,ةءنص داجأف

5 00 - 

 انسلؤمو ٍفاص ان دين و

7 

 مهتم ربغ زرضحاو ملهف

 ًابستحم "ىلع "نمجت ال

 57 2 ص م
 دّيعلا هبوقع دمرب 9 وم

0 0 

4 

 11 م هما ةغا كك كدمو

 دلك ةطرش مقاومك لإ
 سى

 دنزاا نم ةجراخ راثااك

 ا ءالألاو نما ود

 يدع: نمو يبق 1 4 م

 ع 0 8

 ديجت الو. است, ام راع "نم

 ا 1 يك ركشا ُِق

 يدنع يِديس 5 ادع لعجاو

 1 وع لملم نكح

 تالا فلاح ىلا نياخو وب
 ينلزنأف ؛ هيلا تلمحف ةقرلاب وهو دمْسرلا نوره يلا ثعب : يع.صألا لاق



 : رخآ لاقو

 اادحلا يف كان "نم قو

 5 "أ ءاعفلاك َرأ "

 ىبر تلقو ءاعألا ترتك أو

 : رخآ لاقو

 عشمتلا مايأ ببط ىلع

1 

 مع ايم 086

 قيلسابلا 01001 تدور

 قيرددصلا ةأفاكم ف 25 و

 0 ا 3

 قورعلا تافا رو رش كبقن

 درو

 لا ف ةمالسلا ترا 2

 ”معنأ هللا نم تلاز ال تلز الو
 احم 8 و 1 20 5 )

 ةب دو ةفارط ىدْهج تمر 'دقإ

 : رخآ لاقو

 يحمل ليلعلا دصافلا اهثأ

 مالا نم عارّدلا قلع نم نإ
 در ولا هل انبملاا دص افلا ابن

 : رخآ لاقو

 قرعلا دّصق يذلا ُدّسلا اهيثأ

 ًابيبط نو ] 0 "تينت 1

 ديلا م نيملا ريرق كيلع

 يدنعامرث 21 0 ثلا ناكفكيلإ

 حيرملا حارجلا كلذ يبأ

 حيلم *ي * .هث كاذ دييملا ىلإ د

7 

 حول درو هيتنجو يو

 رو رشا لوي ذ ينود ىخأ و
 رس وك 7

 رورشلا تاه رب بصلا ىنمو



 لوب

 دْضَقلا كل باطيّرلا ضرب تدّصق
 دّسلاٌ كملاط سَْتلا محن قرافو

 تملا وة الملا كيد" لازال اهلىَدَم ال يتلا ىنتحلا َكّبعأ

 ام َلثم كِدْضفب اينألا تَرَ

 دولا كح ىفطصتلا نب اي ُكِدْمَتب
 ديلا كناخالهاوبتامرك نمو ناش ممام ءادنع ترسل الف

 : هلثم يفو

 اهيجار ةوجترت يذلا ُهنم لانو اهيدايأ تلج دب نم ادصافب
 اهيفأىَدَنلا بآلط َلامآ نإف اهم قرت القف راف يهتدي

 : دصتقا دقو رفعح نب لضفلا ىلا ينودمحا بتك و : لاق

 ملاعتنأ له دْمَقلا بيبط ايّالأ

 دخلا يذ فك يف كافك تمَنص اع

 ظ انين يثني دهام نم اسد مقللتا

 دّصُملا يف كعْرَذِب ذصقاف ىدن ةايح
 دكشلا ٍنَمّرلا ينلاحمألا نم ئاود هنأ سانلا لثت [فك تياودن

 يدنءامردق لعيدهانأبت دزأ هِدْصَقِب نوربخلا اناأ اًملو
 دمت نمو ءانث نم يرمأ رآ لق قرجو يلا تبحمتساف ترواشو 0 000 ال 0 6 0 م
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 ع ا 0 ا ا 00-00
 درزلاو در ااهاريال ةبوجحم ا رزا هل داصفلا موب

 دِحْتلا دّيسلا َتنأف ماركلا َنباي هتعلطب ًارورسمٍد رولا ىلغيرشاف

 انأو دصلفلاب عوشسدخ هيلع 0 ف 4 مهتما ا لمعا - هناي نس د لاق

 بوتكم لَدْيَص قبط جرخأ اف ناكو « دصفلا ايا ده هلا تحرحاف « هدنع

 :وه اذاف هلع ام ةءارقب رمأف رينعو كيب تاماعم هءاد رودي م عزب هيلع

 ٍدْمَقلاب َمتْسلا هلالا ىفشف هيسج يف ةلعإ نا َدِصخأ

 ِدْمّسلاب هيلإ ةافّشلا ىَرججو ارواب ماقتلات هللا

 ِدغَر ةشْيعب تنلس كل هدوجب دابعلا كلم اكلإماب

 الا اهارأ ام هللاو « ةيراطا هذه بح ىلع ينمولي نم : ورمع اي لاقف

 ًاسمالغ هل تدلوف « ةمه اهل ناف بجنت نأ قيلخو « ينيع يف تديازت
 : لاق ءىراقلا مهاربا انربخأو . هيدل نهاظحاو هدنع هيراوج رثآ تناكو

 :لاقف دراب دليلا : ءايطالا هل لاقف دصفلا ىلإ جاتحاف دررمألا نا 00

 «قرعلا رحف اومارف اورضح ربظلا تقو ناك املف هودصغأ « هنم ىل دب ال

 لاَقُه + مدلا رهظ اهف قدي ادم مهيفو طابرلا اود « محتلا دق يب اذاف

 : لاقف هيواسام نباو عوشتخ هسأر ىلعو طابرلا اوادذ 01 نومأللا مه

 ةلالج نأ كانه اوراشاف : لاق 9 لوقن ام يردن ام : اولاق 7 نولرقت ام

 ةيحان اولزتعاف « ةسايرلا يف مدقالاو ةعاندااب قذالا تشهدأ امر ةفيلخلا

 « لعفذ ©« حرملا صمن ندأ : هسأر ىلع ناك دوسال لاقف هءلع اوئطداَو

 « مدلا جورخ اود سو اوءاجذ « ةك املا ءالؤو عدأ : لاقف مدلا راثف

 . هيلغ داز ام شونيااج نعف ول : هيوسام نبا لاق : متلك نيأ : لاق

 : يفاببشلا رفم> هلا بتكف اهريمأ وهو يرلاب يسع نب دمحأ دضتفاو : لاق



 ل

 يف برشلا يف تلءافت نينمؤملا ريمأ اي : هيلا بنتك و « ةيلاغ تاماعمو

 دايدزالو 6 رورسلا ف ولعلل ةملاغلاو 4 كا ماودو 0 سفنلا ماب مالا

 ثتاقو روبطاو ريخلا نم

 20 . 200 ل -
 هيشاحلاو نيزاّرطلا ميدب لا وجألانمأب 20 1

 هيراملا هرارشأ نم_ْْبَسب عيب ههنو حفص رئامتو

 هيهازتدغ ضور ةرهزو  ابيشو تّرشن َةْصْوَر

 هيماخلا اهاتقأ َمجشف تامّركملا مد َلاسأ مامإ

 هيفاكلا ةمْمّنلا هل تمادو هنيمار ةقيم ىف لازألف

 هيلع رينع ةجرتأ حابر هيلا تدهأف نرمألا دصتفا : يديزيلا لاق

 : بهذلا ءاه بوتكم

 ع 58 د ا

 0 ل
 00 ضيف يو درو نىعس بابحالا هن

 9 نيتببلا نيذه بتك نميف لرقت ام كحيو : يديزيلل نومأملا لاقف

 .هضعبب ىنادوو ريثك لامي ال رمأف « اهنم قدتسا امو ايندلاب أفاكي : لاق

 ف باصأ 26 م كا ونأ هل ىدهأف رهاط 5 هللا دبع دصتفاو . لاق

 هملا ككاو درولا نم قوسلا

 دِصَتفَُم ساّيَعلا وبأ لاقف اذ مل ةلتاقف يهجتويف ٌدرّولا كحاضت
 يع 16 ها 7 7 0
 دلجلا يتاخوتح قوّسلايف دّصملل فرط[ نم هيدهأ أ املطأ تمد



 كيما

 :دواد يبأ نب مساقلا وبأ لاق . اهلبقف اهلبقأ 3 معن تومألا لاقف

 هعمو مدخلا ضعب جرخف © دصتنا دقو يرولعلا دمج نب دمحأ دنع تنك

 بهذلاب هءلاوح برتكم بسط حافت هيلع ةضف نه قبط

 برطلاك واسف نْدس ىرجو  ْبّنللا كهجتوي ةادفلا رس

 ا ابل ا لجز يف ناديعلا تعتادن و

 مح هب عيب ارك لنا مالا اذيب برشا

 5 نو ىثشخي هرؤز نم يفطل يففخذدقنَمل لّمجأو .

 كده . اه هنلمل الخو تحرخف « ةراتسلا ىلإ اهحرخا : مداخلل لاقف

 ليدنم اهيلع لبسأ حدق اهيلع قيقع ةيئيص لئاعُت هيلا تدهأو مصتعملا دصتقا

 رم تيد هنم عبر لك يف ريعلاب هيلع بوتكم برطم

 انو انئثلا َةَرْبَع يكل حب مد هءدصق رم ةنك ةقيلطلا ٠0
 5 5 8 ع 317 . .ح 4 01
 ا ولأ أ (دصتنمم اص ْذِإ هبت ماقي ف داصفلا أَن

 قانمألا لب اوذ نوطببلا بق هروضخ دنع ناديعلا تفاونو

 قارشإلاَئالع وشل ب هلابب بارّشلا رطخ اذإ كلم 7# 1 0 2 م

 لمح فيلا 0 رمأو )ع يبلدوملا ميهاربا ل قاحسا راضحإب رعأ هأرق امف

 قاودسا لز 0 3 4 ةراتسلا ءارو نم أابحارخاب ادد 1 رمأو «” انه 9

 رئاذتد ردلا طفس نأكف لويد د7 لث امش اهتمككحأ ىدح تايثألا هذه ددرب

 قال. ةيييفحو فك انضو سمخي ةيراحللو « لاع قاحال رمأو 2 اوف نم

 رولب ماج دصف موي ديسرلا ىلا ىديزيلا ىدهأ : لاق, درتلا . راند

 1 ا

 م



 ايليا

 ةميسن ميسنلا هلم اكل يدا

 5 00 *َ 1 ل هو

 دبع ىلع مودي تااح 'نإ ناك انإو

 ميهاربا هيلا هجوف ©« هرجبف نيمالا هيلع دجرف : لاق يدبهلا نب ميهاربا
 : هيلا بتكف اهلبقي نأ نيمألا ىبأت 2« يدنه دبع عم ةينغم ةفيصوب

 فّشكناف يِلكَرْجَع تفشكو فطللا درب ريضلا تكسم
 كلام يي 58 #1

 ام ةقالخلل 'ببذ ىضفم نيش دقحت تشل

 عرب رو

 فكرشلا َلمتأ دخت لفت ابف يتآز "نك كوفعب يل دجحو

 . ةموانمل هاعدو هنع ىضرف

 هيلا ىدهأف « نرومأمللا دصتفا : ميدنلا نودمح نبا لاق ( دصفلا اياده )

 : اهيف ةعقرو دوع اهعم ةيراج يدهملا نب ميهاربا

 ةيجس كلنم وفعلا ّناكو تؤفع
 كلما كف رْفَع 0 0

 1 هى.

 كلبلا اذه ءيسلات ب راجت نأ نإو

 ملف ةرخآلاو باوثلا رك ذي اذه ىثم موي خيشلا فرخ : نومأملا لاقف

 : ةفيصولا عم هللا شل و ميهاربا متغاو ةفمدولا لبقي

 رَبَحاهبَت نود امي يلام هل هابملا دِجْس يزئلاوال



 كدي

 : لوقي يذلا مأ

 يدهأام ىنرطتسأو عاتب قوسلا تاخد
 ديلا قرط الإ ادهإلل كف راسا

 دس ةعرس اع 01 ملال لا
 : لوقب يذلا مأ

 ليلخلا ىلإ ليلشلكا يدها يناأ ادق كل لسا 'نم مك و

 لوسراو ةيدكاب الهسو الع تلق و رولا تّهظأف

 : لوقي يذلا مهفرظأو 4 مهعيمج هرعشأ : لاقف

 الّجبملا هانَتلا نامحم كيلإ ًدراوش يدعأ اكتنأ ال شاوق

 المع رسب اواتوعقم املا نم .....ةسضأ بْيطاوىوُذَسلا ني |

 هيلا بتكو درو ام ةروراق رهاط يبأ نب دمحأ ىلا دممح نب ديعس ثعبو

 ٌدّصلانامْرَي داحربيبح رشتك ةيسِراف ةيروحم ةرئازو
 ل ع 0010000 لع . - 1 جلا

 درو لانع بوغا درو ب دهف ذإ هةحمت اميصم يف عبر درلث

 ٍدْمْبْلا يفو هنم ِبْرُقلا يف هناوخإل



 20نخ3

 .كيلإ اق دق

 ةدايعأل اثيَز تاز الو

 بيرم املا ١ كتلودب عي
 نر 122

 هديا م

 0 1 ١

 ١ :اطيشب ف 5 | تلو

 رخآ و

 7 6 ب انل ْناجَرهملا

 3 3 يضر ردب انل هيف تنأو

 بنك و
 روك نأ مل 9

 ةينادج تناو ديد» دع

 ف هع

 ظ ةعجري كانا || لوط لاز ال
 هر

 ينزامل ليقو

 هيل ب7 . د

 قح زورّمال كادف تاج

 1 0 كلم ميج هيف تيدغأ 4
 ه ل "أ

 . د

 2 ياعسل

 2-2 17 مطب

 انقيوكم نيعيطم مج

 انهصح انصح هدا نيدل و

 نوك رشأ او كنرّشلا كب ىقشيو
 01 سلا تالف

 انوتملاو لثطلا 308 هيارم و

 اللا مالا اينما تللذو

 ارو مركب او انويع "ترق

 م 4 ارشألا !ةنلظستا م 3

 مِن ' ليسا رد لا 2

 4 2 اى 0

 ديدحت نامزلاله ب نما
 00 5206 3 ك0 5
 اوفعم كاع كلم لظو

 : لوقي ىذلا 5 رعرس ف فرظأ ءالزه قا

 - م 1-7

 ع هنم مظغأ يلع

 قكرر سو
 كيدي

 1 ينم كاذإ 58 و



 "مه

 « نيمرحلا لعأ ىلع ايد ١ زايد“ قالا رعب اعد مث » ريك ألا يديس

 . هلعف نم ندحأ اذه ىف هتركف َكناَكَف

 كل سفنلا : مهضعب ىلإ ديمح نب ديعس بتك ( ايادغلا يف فطاللا )

 نس نوكاف .ةنس'نم مويلا اذه .ىلخأ نأ تهرك" ىنأ"ريغ كل 0

 . نييذاكلا نم .تروكاف كتحي يفي ام يكلم يف نأ يعدأ وأ < نيرضتلا

 « هقافل هردلاو « هتوالط ركسلاو « هتلالط لجرفلاب كيلا تهحو دقو

 اول + بولت ىف [لييبم < نوسلا ىف لل كزاالظ ا« ا

 ءكي الإ مهتينفأ هر 4 اوال ع ًازيزع « ركسلل ةوالسك كلا

 نب ميهاربإ ىلإ فسري نب دمحأ ىد_هأو . مهردلا قافنك ًاقفان' تلو ١

 « ؛ربلا. يف ةنفطالملا ليس لبست هللا كزعأ ءارمالا : هللا بتل ف نا

 الو ًاحجبت 0 25 | 2 الام ماغي 4 منح ال نم ةيده تنده

 . امفرت هلقأ

 موي. يف .لكوتملا ىلإ "بهو نب نسحلا بنك ::هلاق (ورينلا ا ١
 لماكتو « روهدلا ركب نيئمؤملا ريمأ اي هللا كدعسأ : ةعقرلا هذ زورين

 « لامآلا كتفالخ نمس طسبو « نامزلا لامقأ يف كل كرابو < رورسلا

 لصوو ديحوتلا رزأ كب دْسو « دبع لكب « كحبأو « ديزملا كصخو

 كل برقو « قدغملا فيرخلا مايأ ببطب « قنواأ عيبرلا راهزأ ةئاشب كل

 ال نيكمت عقاوجو « زوقو لوليا ةجيب موادن « زورينلاو ناجرهملاب عتتا
 . مالمالا كئالبب رمبو « لثملا براض ةيامن اهلا ةطبغو « لمألا هزواخت
 1 م ع ةمألا كلدعو كنتفأرب عتمأو « ةدملاو ةردتلا يف كل حسفو

 كل روبشلا لمحو: « ةماركلاو زعلا كعرذو « ةمالسللا*كادوو « هناا

 « ةيماس كون بولقلاو « ةفوثدتم ةيغار كلا ةئمزألاو . ةيدصتم لاقألا

 : :هرخآ ىف :سكو « ًاةودو ابرط كوحملا قدفدتو ًاقثع كلل ||

 ان رس شموس كب ىدبلا مامإ نامزلا نلهأو ناموا ءاادف
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 «لاملا تبب ىلا ليحت رانيد فلأ ةئام هذه نآلا تباط دق نيئمملا ريمأاب
 دق نينمؤملا ريمأ ىلاوم ديس ناسح هيدان» ىلع ىدانو اهادقف ىتيده لبقاف

 : لاق ةفيطا ةيده ركذ ةللس يبأ نم نرمأملا حلمتساو هذه نآلا تباط
 : ثومأملا لاقف ليم يف اليم عزج نم ًاناوخ نينمؤملا ريمأ ىلا يدها

 «لاق 5 أهمف يراد مأ يراد ف 42 لاق معن : لف 7 ةيدحلا تضيق وا

 بهذ ند لع هماع عزح نم ناوح اذاف هنن دم ىعدف ليدنم ف يه لب

 تدهاو . هليقو هحليتساف هضرعو ناولا لوطب لاقثم ةثام نم عنص دق

 عاونا أهمف ةضؤ نم ينم هلام روصنملا تنب ءامسأ ا دواد تاب ءاممإ

 ةيعطألا نم عاوناو « ةيبطم ةنفج ةئامو ©« بيطملا نا.<رلاو خلاخلاا

 نيسمح تغلمف اهتيده تموقف دحاو دق ُِق فكباضاولا ٠ نم 0 » ةيرشالاو

 افلا هيف بهذ نم. ماحي لكوتملا ىلا ٍنهو نب 00 كعنوي د نانو: كفل

 0-2 ريذعلا نس لاق

 زيزع هللا نم ا 2 ره دلا نم 0 نيالا ماقإ 1

 زيرخ يلابسألا نم زد ديدم ميعملا نام لظبو

 زوريتلا ىلإ هب يفت "' تنأ ناجرهم ةحح لا لَو

 اودلو قون دس ”نم ,قوشملا رظن نم للا معنو

 جوسنم يس و بود زورا 0 ف لك ولا ا ل - ياهلا دلاخ لاق

 ةفعاضم اعردو بهذلاب كمشم رشدوح صوصق اهملع راغع 4 بهذلاب

 هب اعد مث هنسح هبجعأف ابوث عطقي ًايدادغب ًابوثو ةماقلا وحن روخي ةيشخو
 ١ ننم ْؤملا ريمأ ا : تلقف هب كا رسأل هدسوأ امنا يلهم ا : لاقو < هسيلف

 نربانلا كليم تنأو فمكف كات ةوتفلا ملعت تايتفلا ىلع بحول ةقوس ع

 هناف نيمرحلا ىلاو يمايعلا هللا دمع لوق هركذ مدقت أم عيمج نم نسحأو

 ىلإ يدهأ نأ بجاولاو « ءامظعلاو ةداسلا ىلا هيف ىده موي اذه : لاق



 انكينو

 طفسو ارمح تقارب ءوام ريش يف ريس هحتف رخاف يناع عزج نم ماج ةدئاملا

 متاخ ةئامو لاقثم ةؤلؤا لك ةْلْول ةئامو لاقثم ةرد لك ةرد ةثام هيف بهذ

 لسر لصوو « ربنعو كم هوشح ىلعالا كبشم رهرملاب عصرم بهذ نم
 سراف فلأ نيرشع هيلا لسرأو هدحنأف ةيدهلا هذه مورلا كلم ىلا زيوربأ
 بوت فلأو هدنج قازرال رانيد فلأ يغلأب هيلا ثعبو « كاشلا حالسلاب

 يف ريطملا جابيدلا ةيبقأب ةبلاقملا كوام تائب نم ةيراج نيرشعو جوسنم
 « رهوملا ةلكحأ نبسؤر ىلعو توقايلاو ردلاب ةنيزاا بهذلا ةطرقأ مهناذآ

 نيراف مفلا كيلد لك رشم "تنلعا ينك نم لك ىلع انك نم نقلا 034

 ةهذم جورب بيجحمل فلأو ةلثب فلأو يرهش فلأو نوذرب فلأو

 عفاربو لالحو ةيهذم عداربو برصم بهذ نم محو ةهذم 2
 بهذلاو قربتسالاو سدنسلا نم لاغبلا رقوأو ؤلؤللاو بهذلاب جوسنم جابيد

 بهذ نم ل_خث هيف بهذ نم ضرأ بيرج ةحاسم هيلا ثعبو « ؤلؤللاو

 5 عزجلا هيرك و رمحالا توقايلا هخيرامثو ؤلؤللا هعلطو درمزاا هفعس

 فلأ هملا ثعبو « رانيد فلأ ةْولْوأ لك واول فلأ فلأ هلا ثعبو

 نم هيلا رذتعأو هب يىتأو يناورسخ رائيد فلأ فلأ هليقاثم مهرد فلآ

 ىلع بهذ نم سرافب زورينلا موي لبقملا هماع مورلا كلم هلباقف « ريصقتلا

 هيدذو هفرعو هتصانو دارس قدح ضيبأ عزج ىربثلا انمع ةضف نم رهص

 يف ةضف ن٠ نادم هينا ىلاو بهذ نم ناطوص سرافلا دس دوسأ رعُم

 لوبي ىرهشلاو ةضف نه ناروث ناديا لمحي رمحا قيقع ةرك نادبملا طسو

 كرحتف نادلا ىصقأ ىلا ام رمف ةرككلا ىلع ناطوصلا طحنا لاب اذاف ءاملا

 . يربثشلا رفاوح تحت لجع ىلع سرافلا ضكريو نادبملاو ناروثلا اهتاكرحي

 نب ماثه ىلا يطبتلا ناصح ةيده لثب عيسي ملف مالسالا لهأ اماف

 ءاسكلا نم ةربثك اياده هدالوأ تابمأ ىلإو هيلا ىدهأ هناف « كلملا درع

 »2 ادم قنا لاما تنسب لاقو ماشه اه رثكتساف اهريغو رهوأاو رطعلاو

 : لاقو انما ناسح ثعبف « رائيد فلأ ةثام تغلبف اهيلع يدونف رمأ مث



 انين

 نوده ةرواسالاو ةيزارملاو داوقلا ناكو « طسلاو جابيدلا مورلا نمو اغببلاو

 ةصاخلاو باّتكلاو ءارزولاو « ةضفلاو بهذلا نم ةتمصملا ةدمالاو باشنلا

 ةحولملا ةضفلا تاماجو رهروجطلاب ةعصرما ةضفلاو بهذلا تاماج مهتابارق نم

 دوهفلاو نيهاوشلاو روقصلاو ثنابقعلاو ةازبلا فارشالاو ء(ظعلاو « بهذلاب

 تناكو « هبقف أطوس فيرشلا لجرلا ىدهأ امبرو « اهتالآو جورسلاو
 «© رهوأا رهوجلا باعحصاو « رعشلا ءارعشلاو « ةمكملا نودبب ءايكملا

 لاغبلاو يرصملا رامتاو ردانلا يربشلاو هرافلا سرفلا باودلا جاتن باحصأو

 حامرلاو ىسقلا ةلتاةلاو « دروام ةءوامم ينيصلا رب را برق ءافرظلاو « جبل اهلا

 ضيبلاو نُساوجاو عوردلاو فويسلا لوصن نودارزلاو ةلقايصلاو « باشنلاو

 ةقئارلا ةفمصولاو ةدهانلا ةيراطا نهادحإ ىدهت كالا ةوشن ؛تناكو « ةئلاآلاو

 «ففخو فطال امو متاخ صفو ةنئيثملا ةرهوجلاو ةسفنلا ةردلا ىرخالاو

 ةفرامصلاو « كلذ ريغو جابيدلاو يُولاو رقت عفترلا بوثلا زبلا باحصأو

 ريناند سانلا طاسوأو « ريئاند ةءولم ةضفلا تاماجو ةضفلاو بهذلا رق

 فقاو بتاكلاو « ةحافت وأ ةلجرفس وأ ةحرتأ ةعدوم مهتنس برخ نم مهاردو

 كلذ عدويل هنتيده ىلع كلملا هزيحي نم لك ةزئاجو دهم لك بتكي

 : زورينلا ناوبد

 مورلا كلم ىلإ زيوربا ةيده ايلثع نروعماسلا عمسي مل يتلا انادحلا نمو

 هدجتتسي الوسر ففنأف « مورلا فراش دقو نيبوج مارب ةبراح بقعب

 يف مهسوفنو مهرود يف نيراتخم كارتألا ءانبا نم مالغ ةئام هيلا ثعبو
 بهذلا جورسب بك ارم ىلع ردلا بح ايف قلعم بهذلا ةطرقأ مهناذآ

 عرذأ ةثالث ابحتف رسنع نم ةدئاع هعم ثعبو « درمزلاو تيقاوملاب ةيظنم

 عم دسأ دعاس اهادحا : بهذ نم مئاوق ثالث !ه ردلاب رادتسملا ةلاكم

 فكم ىف باقع فك ةلاثلاو « هفلظ عم لعو قاس ىرشالال هلك

 باقعلا فك يفو « ءارمح ةتوقاي لعرلا يغفلظ نيبو « ءارضخ ةتوقاب دسالا

 طسو يفو © ةرم نادقوتت ناوارمح ناتترقاي اهانمع دروزاللا نم ةحبق
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 ةصخخالا اهنف ةضف تاماج هيلإ اودهأ نيقاهدلا نم ًاموق نأ مالسلا هيلع
 لكأف موي لكم انزورين : لاقف © زوربن موي : اولاق ؟ اذه ام : لاقف

 مه ا_وبسحو « نيماسملا نيب تا مالا | مسقو « هءاسلج معطأو © صييلا

 ةءدهلاو 4 ة.دهلا ف هؤاك رش هملإ يدبملا ءاساح كل لمفو 0 مهجا رخ ف

 ةشحولا ثروي اهك رثو « ةنيغضلا يفنتو « ةمملا عرزتو ةدوملا باحت

 ضيغبلاو ؛ ًاقيدم ودعلاو « ًاببرق ديعبلا ريصت ةيدهلاو « ةعبطقلا ىلإ وعديو
 0 لوق 3 ءاادص رخو ارم دسلاو ..ًافشخ لقتلا) ||

 © له هه 7 يدا

 ىلإ كا 2
 7 و (نوثطنبام زك هع اوقلخت 1 89 5

 : رخآ لاقو

- 

 بّيس'نمتببح اامكاَوجَدل مّدق دحأ'نم ٍجاَحآ اًءاّضَكَتدَرأ ا

 "تورو اَذإ ظح امل اذا
 بدلا دلاولا دنع نيإلا نم ع

 اهيلع واد نب نايل نا اوركذو .. هردق ىلع يده لك : ليق دقو
 رمأف امل خارف اهيف . ةربنق شع ىلع ىتأ ذإ حيرلاب ريسب وه انيب مالسلا

 يف هل ليقف ةدارج هرجحح يف تقلأو ناهلس سأر ىلع تفرفر ىتح ةربنقلا

 كاولم ىلإ ممالا ك]ولم هب كهت ام ناكو : هردق ىلع يده لك : لاقف كلذ

 » دواطاو كسملاو فروسسلاو ةليفلا دنهلا نمف 4 مهدلب' يف ام فئارط سراف

 سرواوطلا كنسلا ن*«و ©« يلاوالاو كسلاو ريرخلاو كلنا نيصلاو تنل نمو



 ا

 3 اح ءاسنو كحسم موي

 اذا : لاقف . دْسأ هيا دربلا نع ءايكملا ضعب لئس ( دربلا يف )

 1 هن اع حيرلاو 4 هب لذ ضرالاو « ةمقن ءامسلا تحبصأ

 او اووشنملا مالكلا نم 1ورثكأف'ابادحلا" يف سائاا بتكو :' لاق
 ةلصو ةيارق امنا : اولاق ىتح هملعو هلقع رادقت لوقلو بتكي لكو نوزوملا

 لرقل عيفشلا نم اورثكأو ©« بسنلا ةمحلك و ةببرقلا ةبارقلاو ةساملا محرك

 حتفت ةيدملا : ليقو « ( اوبا#و اودامت ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةفطالا : تلاقامنأ ةثشئاع نع ىورو . بلقلا ةمخس لستو © تمصملا بالا

 ه لع هللا ىلح هللا لوسر ناك : لاق . ةبحلا برلقلا يف عرزتو ةفطع

 مالسلاو ةالصلا هملع لاقو . اهنم ريخ وه ام اهبلع سشيو ةيدحلا لبق ملسو

 0000 1( تحال ارك ىلإ تيعدا ولو تلبقلا + عاود لإ "ىلا ولا
 ءيش هيل دنا( نيف" لعل وع اليا نم“ قاذو“ ةيدملا ١ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ام ةجاحلا مامأ ةيدحلا ءيشلا معن ) مسو هيلع هللا ىلع لاقو ( هلبقيلف

 ةيدهلا لم روذحلا يقوت الو رجالا ليمتسأ الو فطءتسأ الو نابضغلا يضرأ

 ”ةرظانف ّث دهب مهمل ” ةلس'رم' ينإو » لجو زع هللا لاقو ( ربلاو
5-2 

 ' ]اه نتوادعأا لاق نايل ءانا اًملف ”قوئلسارلا ”ةح رت -

 ١" تاوه رقت ماكتب مننا لك "”كاتآ امم ”رمخ هللا يناتآ

 ندحلا ىلإ ىدهاف فارطالا صعب نم مدق هنع هللا يضر يىعل الماع نأ ىورأ

 : الثمتم لاقف ةيفنطلا نبا ىلإ ده ملو اهيلع هللا مالس نيسحلاو

 ' الايذلا كسامب  'ورمع مأ ةتالثلا كانمد

 ىلع نينمؤملا ريمأ نع يورو . هيوخا ىلا ىدها يي هيلإ لماعلا ىدهأف



 افغمأ

 لعف ناك ي انط هل غاصو ًارعُم هيف لاق هيلا هلامنا اوهرك ربخ درو وأ

 هنأ ركذو اهب ىنغف كلذ ءامنا ىلع اورسحي ملو زيدبُد هبوك رم قفن نيح
 دفق اذه : كلملا لاقت كرحّب الو فانعي ال هئاوق دام هيأرأ يف دود

 ركتب نأ هزاعشأب رطخ ٠ ناكو كلملا امأ كلذ تلق تنأ : لاق آذآ للا

 . هب هراقتي لرأ هل امم هركي يذلاب

 لوأ ناك هنأ : ءالا بص يف هلعلا نأ اوركذ ( ءالا بص يف ةمعلا )
 طحق ىلع هوبأ تام ناكو « بساهبط نب وز حيسملا لبق دملأ يف كت نم

 «ثيغلا سانلا يقسف « ىلاعتو كرايت هللا اعدو لكتف « ملاقالا لمش دق ديدُم

 لكاول  !ةلملا عل ماملا مسمع )وطيف 4 نيشارما تساعإلا ١ مهضرأ ثيصفل)
 لاق هنأ هيلع هللا تاولص نيسحلا نب يلع نب دنع نهيخ قنا روك اهنا يكح

 مهتنيدم نه اوجرخف نوعاطلا مه .اصأ ليمارسا نبا نيل نا : كلذ يف

 ةريظح مه ينيب نأ 1 ىرسك غلبف « قارعلا ضرأ ىلا نيبراه

 ةعبرأ اوناكو اوتام ةريظملا يف اوراص املف « مهلا مهسفنأ عجرتل . اهيفإ نولي

 نا : نامزلا كلذ ين ىلا ىحوأ ىلاعتو كرابت 0 نا مش < سفن نالآ

 مب مهيراحأ فيك بر اي : لاق نالف يب ميراحف اذك دالب هبراع ٌثْيَأَ
 رطمأف « كودعب رفظتو مهب برا>2 مهيبحأ يفا : هيلا هللا ىحوأف : اوتام دقو

 مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا مهف ءايحأ 0 ءالا بص ةلمل لجو زع هللا

 تاو راذحآ "ل مهو امه راب د "نمر اوحبارخأ ”ىّذلكلا لل ل 'ملأد

 نم ةنم مهياصأ موق ءالؤه : لاف « 'مهاح'أ 5 اوت'وم' هللا 'مهل لاقفآ

 نم ةرب مويلا اذه يف اوثيفف مهدلب بدجأو اولزهف ًانامز اوطحق لزالا
 . ةئس سرفلا هلعجف مهدالب تصخأو اوساءف رطم

 « ديصال معلا مويو « مونلل حيرلا موي: ىرسك لاق ( مايالا ةفص )
 «© ةعيدشو ركم موب تي.سلا موي : هريغ لاقو © برشلاو وبلل رطملا موبو

 ءاثالثلاو 4 قزر باطو رفس موب نينثالا مويو « ءانبو سرغ موب دحالاو

 ةعمباو ©« جيلا موي سمخلاو « سنو كنض موي ءاعبرالاو « ةماجح موي



>) 

 عيمج ناكو « يرطلا نبلاو يرطلا فرصلا نبالا نم ةمقل مويلا اذه يف

 يف ءام زورين موي لك يف هل قرس ناكو كلذب 0 سراف كاولم

 4 ننعالا ليحتو لا اذه قرتسا ٠ لوق»و ةتخ“ أوز ديدح نم ةرح

 دودممب بهذلا كله يف ةيظنم رضخ تيقاوي نم ةدالق ةرطا قنع يف لءحو

 نم راكبالا الا ءالا كلذ قرسي نكي ملو « رضخأ دحربز نم زرخ اهيف

 موي يف زورينلا عمتجا ىتم ناكف « ىنغلا عئانصو ءاحرالا تاراد لفاسأ

 بهم .هل فرع مو 4 مهرد فال 1 ةعبرأب تولاطا لعارل كلما ارمآ تقلا

 لدرق 00 هد زاك تراصف كلذي مونم ترد هيلا نأ نم رثك أ

 ا ةنارطدا ةرشع اًننثا كلما راد نعنع ىلإ انموب نيارمعو ةسم زورينلا

 + 1 قرحأو ءااززأ ىرهأو:« ًاريعُس ةنا وطصاو « 17 اهنم ةنا وطصا عرزت

 | تااد فيلا فعاد« ةرذ ىرخاو نانتح ىرشام لك 0

 ' ا متوتو ءانقب الا كلذ دسم نعت لو ءاشبام ىو مان تأ
 مد « نيل. ا ذو ديصع ةاذلو ا < زوزيللا موي نم سداسلا موي ناكو

 بريا هذه ترعرزي اوناك اًناو ©« نيد رورف هام نم:ربم نوز ىلإ زسكل

 تابن ةدوج ىلع ليلد ءاوتسا اهدمأو ًاتاين اهدوجأ : لاقيو « ام لؤافتلل

 ريعشلا .تان ىلا رظنااب كرش كلملا ناكف « ةئسلا كلت ف أهنم عدز م

 © تاراشن: سمحو اوف زوريبنلا موب كلملا لوامي ةامرلا بدؤم نآنو  ةعاح

 ىدبي نيب ىنغي امف ناكف « هحرتأ ةكلمملا راد ىلع هممق كلملا لوانيو

 )0 كيسا ءايغ رك ذي قاغاو : عيبرلا يفاغأو « ةبطاحلا ءانغ < كلما
 ديلهفلاو « يفاتمارذاملاو « يىناورسخلاو « نيرفأ يناغأو « ءاونالا فصوتو

 نم تاكو « زيوربأ ىرسك مايأ عم دبلبفلا مجعلا ينغي ام رثكأ ناكو

 « هحوتفو هاو همايأ رك ذو كلما يدم ناغأ نم 1 100 لهأ

 الا موي يضحي الو « ناحلالا هل غوصي برعلا مالك يف رعشلا ةلزنع كلذو

 اهب فطعتس ينلا قامالا)) نكد قيد تان عيدب برخو ديدج رع هيف هلو

 هد داعح ”تيدح ناو: تندل عفشلس و هداوقو هتبزارل هديممدسل و كالا



 اضع

 ءالضتو انيق" ني كلما زوون ' تنل ةع اهو فارثألل لوألا مايألا

 ةسمخو « كللا صاوحل مايا ةسخو « كلملا مدخل مايا ةسمخ اهدعب مث

 ناجرهملا عدتباو « أموي نوثالث كلذف عاعرال مايا ةسمخ اهدعبو « هدنل

 مزاو هتنيز سيل اذا كلملا ئراكو « ربهم زور فساروسلا رسا ال نوديرفا

 هجولا قلط نميلاب ريتخم مسالا يضر لجر هاتأ نيءويلا نيذه يف هسلحب
 تنأنم هلأسف لوخدلاب يل نذئا لوقيو « كلملا ةلابق موقيف « ناسللا قلذ

 ؟كعم يذلا امو تمدق نم 0 عمو كب راس ن نمو ديرت نياوب تع نينا ن6

 « روصنم لك يب راسو « نيدعسالا ديرأو « نينعالا دنع نم تتح لا

 ةيدللا لل تروا ةديدحلا' ةنسلا ىعم تلبقا هتسحخ يمساو

 لخدا : كلما هل لوقف هل اوندئا : كاملا رق ةلاسرو امال ةراشب

 عاونأ نم تزيخ دق ةفغرأ همحاون يف عمج دق ةضف نم ابوك هيدي نيب عضيو

 يلفابلاو مسيمسلاو زرالاو سدعلاو صملاو ةرذلاو نخدلاو ريعشلاو رباا نم بولا

 ناوحلا بناوج يف لمجف تابح عبس بوبحلا هذه نم فنص لك نم عمجو « امسوللاو

 اهبلا رظنلاب كريت و اهمحابو اهب لءافتي يتلا رحشلا نابضق نم ةعبس هطسو يف عضوو

 0 ير يس ياك

 عضاوم يف بتكيو « روكلا نم ةروك مساب بيضق لك لمحيو « ةثالث ىلع اهنمو

 ةدايزو ديزبو داز  هليوأت هيهارفو ىخارفو راوربو نوزباو دئازباو دوزبا

 هتنم برض نم ضيب مهاردو ضيب تاج ركس عبس عضويو  ةعسو حرفو فزرو

 دولخناب هل وعدبو < هلك كلذ لوانتبو « دنيسأ نم ثغضو دبدح رائثدو

 نأ نم ًاقافشا ءيش يف هموي رماؤي الو « زعلاو ةداعسلاو كلملا ماودو

 وأ بهذ ةينيد هيلا مدقي ام لوا ناكو « هتنس ىلع ىرجف هركي ام هنم ودبي
 (!(بهذ وأ ةقق :تاماحو بطر نشقم :ىئدنه نانو نط رك | 4|
 لواتتيف 4 يرط رغ هيف مهنأ دق ,هنم يرطاا بلا كلا نإ
 ناكو « ىولطلا نم بحأ ام قوذيو هنم بحأ نم فحتيو تاربق نليجرانلاب

 هئادتباب نيتي نم ناكو «| ضيبأ زاب زورينلا مايأ نم موي لك يف عفوي



 ان

 دف ل هالو 2 : ا 5

 ءاسفلا نا نعم مانت اذإ قميفر نم زي هليا كازج

|| 7 

 ء اللا دبج نم كافاع الو ىعفأب قرع نم 41 كان

 000 4 ريش نجح اطضو نقلل نيع ةعركلا قالا

 ناجرهملاو زورينلا نساع- ؛ه

 « كولملا لزانم سسأو « زورينلا عدبا نم لوا ناك : يوردكلا لاق

 ديدخلا نم ذحناو < ندعماو بهذلاو هضفلا جيرختساو « ناطلسلا ملاعم دمسو

 رينعلاو كملا بلحو « ردلا جرختساو باودلا رئاسؤ لمحلا للذو 64+ تاال]

 راع ألا ىرحاو « عناصملا دمنا 6 روصقلا 2 بيطلا راسو

 نب ماس نب دشخفرا نب امندلا ظفاح هريسفتو ناهح زيوربا نبا ورسخ انك

 ملاقا رمصو ايندلا كلم زورينلا يف هنا هيف لصالا ناكو « مالسلا هيلع حون

 عمتجا ام لوا ىف زورينلا نوكمف ©« لباب ضرا يهو « ربهم ناريإ

 نيسمحو ةنسم ل1 كلم 5 هناك او < هل تراضق هبانسا تونا و كلل

 ناضثأ نب .نوديرفأ ىلا ةنس فلأ هدعب كلمو « فساررسلا هلتق مث © ةلص

 : بدبح لوقي همفو

 نوديرفأ تنأو نيملاتلا ءهتاكفيف كّحضلا هنأكو

 رطلالاب ١ ءرصاو !ةئيس :نيسمحو ةدنم لأ ؛ ةديعي .كلماو" فسار وسلا بلطف

 « هرمع نم هل هللا بتك ام'ةدع ىفوتصاو « دنوايند لح هنحسو هليك و برغملا

 ىمسف لوررهمو هامرهم نم فصنلا موي فساروملا نحس نودي رفأل قفتاو

 مدقأ زوربنلاو « نودي رفأل تاحربملاو مل زورينااف ©« ناحرهملا مويلا كلذ

 ةسمحا ل-هحو 4 ويلا مامأ م> مسقو 0 ناسمحو يغلأب ناح> ربما نم



 ؟ 6

 عمست يلارعالا ةأرماو هايلا نع جاوزالا نم ءافعضلا رما يملا ركاذتف اهنع
 ء لجرلا زجع ىلع لدأ الو « هنم .فعأ ضرالا' يف سبل مالكي تكتف
 :.ةلثميتم تلاظ ا

 ىف نع تادئاح اياطتملا تيب
 م.

 ابق "نم دج 1 اياطملا م اذإ

 زاؤحلا نم است تمم : لاق ةديع وبآ يتدح : لاق نشا |
 اهيف رأتبا اهمال اذا هنأ الا اهنع زجعف ةأرما انم لجر جوزت : نولوق

 لاقف سلجملا ىف سلجف « اهدلو سأر نا الا تمككم امو « تلمح نا يضقف

 باصأ ول للب نم تئج : لاق « ليلف 'للب نم تن دقل : لئاقا#ا
 : رعاشلا لاق اي ناكل كمأ ضيغم

8 01 0 1 
 لالا نم ىق رغ هءاضعأ تدجتو 2 هرهوجت تك رخاذإ ٍعامطلا بطر

 لَمَكْلا بناج نم ُهَممالَس تلك 2 لجر هلأ الإ ُهْنْبمأ لو

 ثيدحن هثدحف « ىدجلا رياسب ماصع نب رفاو تيأر : لاق يىالملا

 كدنغ اتم يتلأس لاق يدهلا هب  تثدح"ام ينثدح : ل تلظنا# كل ١
 7 هثيدح ان لاق « مرح نبا ثيدح الا يدع نفام : تاقف . 0

 لعق هيلا تيدهأ املف 4 هل مع ةنبا جوزتف « نيناملا غلب ىتح رمح : تلق

 اذه : لاقف « رذتملاك اهلع لبقأف « اهنطب ىلع قارأو لسكاف « ابدقُش نيب
 ءارنا . تكشمو < لاق هيف ري ال كلذ لك : تلاق « ءانزلا نم ريخ

 نهركي ءاسنلاو قيطنا اهلع طقس اذا هنا هزجع نع تربخأو « ابحوز

 ءاد هلل ءاد لكو ءاقابط ءايانع يجوز : تلاقف .نقرودص ىلع لجخزلا خزقف
 : كلذ يف ليقو



 ؟ 1

 8 : ةدحاو هل تلاقف « هيراوح ىلع فاطو أن رصم ا دمسرلا كلو

 : هلثم يف دشنأو اهعقوو لزنف

 هك ٠ د م 4 250 ب 00 2-1

 نا نم ةاّنف داع ربظ ىلع امناك ترم نيح ابيلإ تظن
 "لا ل ا ا نوما ا ا

 ينم تابح دمل يئثنا هترظن رظا لبحي ناك ول رظن يو

 نينعلا ىواسم يف هدم

 ملف لحسم تنب ل اك لاقي ةأرما جاحعلا جوز : موضعي لاق

 بلطت : اهبال لاقو ىبأف اهقارف هولأف اهلهأ ىلا كلذ تكشف « اهيلع ردقي

 ناو اطرف ناك تام ناف « ًادلو قزرت نأ ىسع معن : لاق « هابلا كتبال
 : لاق مث ًارهُش هلحاف ناطلسلا ىلا هومدقف نيع ةرق ناك شاع

 لجني ءاضقلاب ريمالا نأ لحسم نظو انهدلا تنظ ذق خو 5 - ع 07 000 »8 هالك 5 0
 كم 5 ك1 0

 لكيه فرط وهو ٍدافسلا نع ليكن ناصحلاو قالّسك نع

 : تلاقف هردص ىلا اهبضف هتأرما ىلع لبقأ مث

 74 . 3 5 ف .٠ 7 3 هنود

 و 0 ا ا 2 ا
 ىح يف يحتن هميم طقشسو 0 يمسي ,عازعزب الإ

5 0 
 يمغو ينزح هنم ريطَي

 زجعف لجر ىلا تفز مهنم ةأرما نأ هربخأ ًايبارعأ نأ ايندلا يلا نبا



 7ا/

 3 يءوزخلا ةعمب ر يبا نب ل لاقو

 يرطب ل قتلا امو كاوهت ىلع .٠ التلف ىو نم نصبت ١ رتتسافرْثتلاٌ بحت يونعتّك دق مباح و يري اهكتتبأو تلاق

 ءايلا نتناع هنا 6

 لستغت تناك اهنا اتالوم تثدح امنا حوشك. ةيراج جلاع نع يكح

 ىلع بحي ام ةأرملا ىلع بحي هنا هذه اي : تلاقف « كلذ نع اهتلأسف موي لك

 ةليل ىلع يأت ال هنإ : تلاق ؟ نيدتحت وأ : تلاق « همالتحا دعب لجرلا
 ىرآ + كاق.و ؛كلذ ناك ؛ كم اللا“ ملتحاو الا اهيف عماجا ال
 ناحطلا كلام يبأ ناكدب تررم يفأك ةليا تيأر دقلو « ينعماج الجر نأك

 دحأ اناو تبتتنا مث © تءاتحاف هلواو هتحت يفامرو يلدأ دق فقاو هل لغبو

 كح ىللدأ اذا لغبلا اذه ناكو يبلق ءاديوس يف ةذلو ينطي قارم يف ةكعم

 . هلامُمو هنمع نع رياطتب رابغلا ىرتف هنطب يف هب برضو هريأ سأرب ضرالا

 ةعضب لجرلا نطب يف ام : لرقت ةيبلغتلا ريبج تنب ةيدهم تناكو : لاق
 مهج ينثدح نيلجرلا جرفنمو نيللا طا دقعب طانت ةعضب نم ةأرملا ىلا بحأ

 :تلاف ءاسنلا ىلا لاجرلا نم ءاشالا بحأ ام بك نم ةءأرمأل ثلل |١
 لجر يروقحنب طانت فالغ يف ةمر> دالرالا يف ديزبو « دادعالا رثكي ام

 ةأرمال ةماث وبا لاقو . لاق ىحمأ عماج اذاو « ىهوأ سفاغ اذا « فاج

 يبجاح نيد عمم ناك : تااق تبملا نم ربق دنع يكبت يهو ديهبز نم
 تاهتسا ام. كل هترك ذ ام الول هللاوو « قانعالا مراصلا زه ينزيو قاسلاو

 لاق . كتملعأ ام ريغل اهجوز ىلع يكبت ةأرما كتبذك دقو يانبع عومدلاب

. 



 ا

 لخر بنذال مادُملا بند وم

 ديمحا نب اب نويغلا 2 قس

 ىنح كريأ قيرط يفااددمق

 ةصلاف مفّصلاب كاخأ دمت

 هليل“ رقفتساو' ئاق" ينشفإ

 : :رعشلا. نم كلذ ىف لقا ام
 ملا

 1 ىلع 00 ا ف

 وه
 هه 2

 ينراز 'نّمِم نسحأب

 ساحب يف ةليق ىلع لجر بدو : لاق

 ل ١

 1 حلا عي اذام

 ةزمح نب ىلع لاقو

 لجخ نم نب دلتا در ودم

 4 ةليجيت احثللا ضاخ
2 

 ََق ءاوشلاو و

 مامذل دول اظف ا> ل 7

 م'ارغ ٍتسإ 0 نذلا ع

 و -

 يل هاو روع
 ماركلا اياجتس ىلع للد خ

 ماالكلا_ميفش نم ناك ال

 لغعتم ريغ قمع ةلاتأو

 لفكلاو ردّصلا نيب نصغلاك



 اكوا

 || لوو ثيدح نم ءاجام نبأ

 كسلا ماوُنلا نم ,لقتم ىلع ام

 أملا مكح مب يذلا َن م

 ا دارأ دجام ايف

 هدنق اه لماسبلا ةرلع دلل

 انسدرأب يلف نشد ينل 0
 تبشر وسلا ايفتلكو م 6
 راو 3 1 ين“ راب 3

 ارْدَع تذقأ يننا َتنَّدتَتو

 وجَم ذخاأي هلالا تي'أر له

 تنم ام ةكلل ار شامت فأر نإ
 داق حنو 5 دل

 : لاقق دمار 5

 لاما لياس رفنج

 234 يفع كاتأ دق د

 ودعي ناكيذأاك هيف كلا

 0 تنال

 ماكحاا دّيس يالؤوم هل

 ماثأ نم ىتأ ايف بنَ نار

 وعلا الاوهنم ا رظلا فن وم

 مادنلا رم "نم عامدجلاب

 00 ري ا لا

 ماجت ل 52 نم تاع ”رعملاو كل

 عانبملاو هف 'رظب ران

 مارغب ماس تل م

 مانم يف املاح وأ ركب (

 ماع فلأ اشئاع تمد ولو

 مالكلا عيش نم ناك ال ه

 مامنآالاو لاوخالا بيجتو
 مالكلا يف ةقيقح نَع نكي م
 ماو ف تكتل مالم

 ماثألا بوتزأ الو ابق ت



 فك

 ةيلفو ضلففا ام ملعتو « قشساع رئسلا ةيحاصل يللا ملدا م سومو يلا

 لوقأ تلعجو « ةحرابلا كب هللا ينالتبا ىتح هل تقيطت الو « ة- هرابلا

 نت '!ىنرما نما :كشن يملأ يلاو < الحر تلوحت اهارتأ هيلع ينتضبقأ نح

 ءاقدصا انرصو نالا نم انيرثو بنرألا وهو انا تلكأف « كب هللا يناتأ

 هل لذبو هيلا نسحاو هفاضأف يلارعأ هللا دبع نب دلاخ ىتأ : لاق ىممسألا
 11 ا دهاعس هملع فرشا لمللا ضعد ف نأ ا[ مق ا نحص

 ضرعأف ابنطب ىلع وهو ةيراج ىلع بد دق وه اذاف « هفض نم دهاعت

 « برقع هتبرضف « هتلشبف حمي ماقو غرف نا يدارعألا تبل ايف « هنع

 : لوقي وهو هيلع دلاغ فرشأو « ثاغتساو حاصف

 "تروعلا اب ا مقل ن0 مان اذإ يرادو

 03 7 ل 2 1 / ١ 1 هر

 بتضغت _ئ راقع ل مهنيد نع سانلا لمغ اذإ

 « ايلا بدف ةليمح ةيراج ىلا رظنف موقل ًافيض يبارعا تاكو : لاق

 «أبلكلا حبنف اهدواع مث « هشارف ىلا داعف ىلصت رادلا نحص يف زوجع اذاف
 لوقي أثنأف علط دق رمقلا اذاف « اهيلا داع مث

 1 0-0 - "1 يبرد ةهروو هو هال ا 0

 رتقلاو بلكلا نّيعوزوجتلاالإ ههرك أت نك (ةلخ هللا قايم
 ا يك يس سو 20 ا
 ٍرَحَسلا ةماوق ةخش هدهو هب ةاضتس اذهو مسيص |اده

 «همالغ ىلع بدف دسار دنع ىرصبلا ديمح نب دعم برشو : لاقو

 ماقك دجام ىف رظلا عراب بدأ امل نم اننا ا
 01 يرتتلا حا نم يللا عت 2



 ارم

 : تلق. * نيعنلا نيأف تعلفأ“ال + لاقف © يبا“ تتتأف اثل تجرخاو « ًانثل#
 قفا + لاق 2 «تنكتاو تنك ' ةصالا“ نع ناك خخ ١ خيشلا امأ كيلع عبرا
 عم اهانقسو. ةركيو ةرككب ةلا اهنم دعف لبالاب اغدف « كل ذخأ الو هللاو

 تلعجو 2 كلذك هللاو : لاق اهسفن ةرغ هذه هنم تذخأو دعو ةيراخ

 اميرو « اهماخ تعم ةيبرعلا ةرهلا فودص اهجوز ثيدح نع: فدصت
 . كريخ هللا باطأ ال تلاق

 ( بيدلا يواسم هدض)

 همبرغل م: لاقع < كتانم- ضعي ..اشدح ىباؤعألا' شارظ ليبقو اء. لاا
 اومحو اوفاضف « ةريثك ةمخأ ىلا ةيتاس ةيشع يف تعفدف يل دوذ ءاغب يف

 ينواءحو « اهتم عضوم نم مه ةاتف اوماقأ مونلا تدرأ اماف « اومحرو

 ديربو. ينشماحي ناسنا ديب. انأ اذا عجطضمل يفاو. « مغلاب ىذأتأ الثل اهناكم

 بنرأ ايهيف ةيلع هعمو هدي دين لجرب. انأ اذاف « تدعقف يتاتاؤم ةفاظلا يف

 يدب. هتلوانف اناث هدب دم مث « يعم ناك ءيش يف اهتلعجو اهتذخأف « ةيوشم
 ام تدرجو ةشحو هرأ ملو هنم رفنأ لف « دتولا لثك لومرغ ىلع ينضبقأف
 ىمرو © نظفف هيلع ينضقأ ام لثم ىلع هتضبقأف هدي تاواثتو- « يدنع

 « منفلا تجاهو لبالا ترفنف» « ًاروعذمب بثوو .هيلع تناك زخ. ةفحلم

 ها تيك و نان تشاو كحضلا نم يل ال ىشغأ تدك و

 ىحضلا دما انف . نول « ةبلعلاو < ةفخلملا يعمو « يتلحاز تيك و

 مالسلادرف. هيلع. تلف ةئمحلا نسح باش اذاف < اهرحغ تذخأ» لياب انأ اذا

 « ةيلعلا تجرخأف بطولا اذه نم بصف لكأن ام.كعم ناك نا : لاق مث
 « ةحرابلا بحاص : لاق وه امو : تلق « وه كنا : لاقو اهفرع اهآر اماف

 تننظا تأن ملول كب ىتأ يذلا هلل دملا 9 لاق « هانا تناك نا معن : تلق
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 لغش يف كنع يناف هيف انأ امو يننعد هذه اي : تلقف « ًابجو لسمحأ

 مان اذا نضال ىلع ملت نزأ اكل له : تلاقو يلع تقأف «٠ .. لغاس

 اهتوخاو اهوبأ ءاجو ىرفقلا نم تعش ااهاف « .ناطيشلا هللاو ينارغأف سانلا

 : تلق 7 تنأ نمو : تلاق « ىلجرب هتزك وو تق ةييحلا مامأ اوهجضف

 ا ينأ ينزل 0007 ل كيلع جرخا هللا كاد ال ذم ' تنلاقأ ع تدمضلا

 ال غبسلا هنأك محل بلك يناثاوف « :ًاعجار سلوف ةةهزمأ' نم ءيش .ىف
 لمحو نع تناك نفود“ ةعردم ف هقانأ بشن لكأ دازأف >6 ,قاط

 نم بلكقاو اا ثروغأف © ضاللن ٠ ىلع رافغتو 'ىاوتبتلا "قنادر ينقزع
 ةأرملا توهم ؟اًلف © ابف ءام”ال ه4 ١: نا ا نمنح 7 ف يقع لبق

 من ةلؤر اوكا رنا < زي كننفا قرا + ١ كاف هلت ليف نما هننأ هكفازلا
 لؤانتا نا تدك 'انلف “© نبا تقنتعأن كرنق ؛اهنأ :تددؤل ادغ ىرثأ :ضنقب

 هرارق ف باكلاو يهو « انا اذاف « ابيمدق تح :دانمأ ووقت منا نق اهدي

 ةتلب دسأكح ةاقرم الو امل يط ال ةزفح يهدامنا ؟ رثي اذهأ رثب وغلا

 نس اروتتلاو . نئؤلاب ينعدت يهو ©« ةمحا: نم حض بلكلا « اضع اني

 تحبصأ املف « ةيحان نم لتقلا ىلع يدلج درب دق عبقنم انأو « ةنحان

 ميا نا معتأ خس اي : تلاقف :اهابا :تتا اهرت مل اهلف اهتدقف اهما

 ريفُش ىلع فقو اهلف « اهل ًاعبات رثآلاب املاع اهونأ ناكو 5 سخحم رثأ ال سل

 كفيضو كح نا نودعتأ ينباي : هدلول لافققف اءجار ىلو رثلا

 وأ افيس ذخاو ارجح ذخآ نيب نيف « عابسلاك اوردابف 9 رثبلا يف ميلك و

 ىلع اوفقو امهف < اهربقو ىربق رثبلا اولم#ي نا نوديرب ذئموي هو 6 اضع

 هويتك رت ناو همدي متبلوط لدرلا اذه متلتق نا : هوبا .لاق رئنلا ريفش

 يفالو بسن يف ال حدقي ام هللاوف « هايإ اهحوزا نا تيأر دقو متحضتفا

 يقع ىلا باثو ةادحلا حور توعش اهلذ 9 ريغ كدقا : ىل لاق مث © بسح

 «ةركوو ةركند ةئام : لاقؤ ؟ مكتحا تاهف « يف الا هلك ريخلا لهو : تلق

 باكلاو « الوا 0 جش- هن[ و هل ل تا كدعو ةيراحو



 ضخ

 هل تعفر ذا ةدراب ةمشع يف ىسما دقو « بعتو ءالب يف ريسب وه اشيف تلغ

 تفاسف ةلازخ تاذ ةلمج ةأرماب انا اذاف ابنم اب تدصقف : لاق مالعا
 يف اذاو تدهمو يل تظسبف تلخدف لخدأ : تلاق مث مالسلا ىلع تدرف

 ماما لجر لبقا ذا هلبقت يه انيبف . نادلولا نم نوكي ام بيطأ يص اهرجح
 يبصلا هيرصب اماف « !ناتتحلاو ايلا ةرعب هنأك مسا لج للا ممد لبيالا

 يضل 1 : تلقف . هيدفيو هليش لعجو مالا هئاقلت ف ادعو هملا شه

 مالسلا هيلع تددرف ملسو ةيسللا باس فقوو ينءاجف « ١ أديع هنظأ

 تقفطف اهبعادب لمحو اهبناج ىلا سلجف هتربخاف ؟ اذه ؟فيخ نم : لاقف

 « ءانسح سيشلا اهنأك اههنالتخا نم بجعتأ ىرخأ هيلاو ةرات اهبلا رظنأ

 9 ًابجع ىرتأ دسأ ينب اخأ اي: لاقو ©« يرظنل نطفف « ًاحبق درقلا هنأكو

 عمج فيك يرعُش تيلف اهجو سانلا حبقأو . اهجو سانلا نسحأ لوقت لاق

 : لاق « كلذ ىلإ ينجوحأ ام : تلق « كلذ ناك فيك كربخأ 9 اههنب

 يبأ ناكو « مه ًادبع ينتننظ موعم ينتيأر ول مهلك يترخإ عباس تنك

 لكل أ_هورطم مهنيب نم تنك و « ليخو لبإ باحصأ مهلك يترخإو
 بعت موي تاذ انأ انيبف « ىرخأ لبالا يعرلو ةرات ةيدويعلل يثد لمه

 « هملع اوردقب ملف 0000 هجوتف ريعب انل له ذا بئتكم

 : لاقو يبأ يناعدف « ريعبلا اذه انل دشني ًائالف ثعبا : اولاقو يبأ اوتأف

 اذإ امأ كونف ,الو ينةفصنأ ام هاو :٠ تيقف ريعبلا اذه دشناف جرخا

 اذاو امابرأ تمبلا لهأ ةءامح منأف ابوكار تراطو ظابنابلا ترد لبالا

 تودغف كموي رخآ هارأ يناف عكل اي مق : لاقف « اهيغا انأف اهالض تدن

 لوجأ كلذ يموي تقفطف اب سينأ ال ًادالب تيتأ يتح بايثلا قلخ ًاروهق»

 اذاف اهنم تيب مظعأ تدصقف تايبأ يل تعفر تيسمأ املف < رفقلا يف

 نع لونا ١ :تااديشو ةمحتل اب ينتأدبف »2 ةلازطاو ددؤسال ةلمكع ةاح ةأرما

 ينم. رخست هذه. تلبقأو ©« تيشمتف ءاشعب ينتتأف كسفن حرأو سوفلا

 الو. ابوث ٍفظنأ الو كلم اخير ببطأ ةصملاك تيار اس | 0 4|
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 1 ةلمر اي : لاق مث « اهلا لخدف هتحاخ يف كلملا دبع اهلبقتساف : لحارم

 « مدخلا يراومللا فحيو « يراوجلا كفحب الما الا تببلاب يفوطت نا كجنأ

 ةامحو هللاو - و 3 ةعمدر أ نب كارب ا ءالكولا مدخلا فحنو

 : لاقف <« يبرضع رصبف اهدنع نم جرخف طق ةعاس ينآر ام نيئمؤملا ريءا

 الو ءادر الر هتف هلق رع 1 لاق « ةعمب ر يبا نب رمعل لبق برضملا قو

 ن.< جورْخا ىلع كرد ا 0 اب 3 لاقف هلع ا هملع و 7 ءادح

 له رم اب : لاقف هسا عفر مث « هديب ضرالا 4 تكي ًاملم قرطأف كتؤر

 ؟ (هكيلوزا“ ةلمر لاق نيتمؤلا“ "وبما ان ئه امو“: تلق # ةدهاو"ا ىقااكللا
 مث « ءامسلا برو يأ : لاق « نئاكل اذه ناو نينمؤملا ريما اي : تلق

 نم« : تلاقف اهيلع تلخدف رلعت تكرأ ريغ نم اهملا لخداف كتحوز دق لاق

 19 تطارافا تالثلا .ق"”بذملا اننا قديس“ ان: تلتف كما كتله ثنا

 : 'لاوفأا تاهت( لنا

 00 1 دا ا 7

 يلا عل ا هب
 رفحا تنك يذلا ىشخا ال تحبصاو

 7 د 3 م 3

 زم رهو ىرسك _ م ويلا يل:هكك سيلف
 ا ع : 1
 رصيقو ىلثم نامكللا كا

 / ةطبغو سلع نسحأب أعم لأ لف

 بهيدلا نساحم 0

 دق كبأ بلط يف جرخ هنأ دسأ ينب نم لجر ينريخا : لاق يعمسالا
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 ها لا ل ل 5 5 5 ل

 جرم 1 نإ ىلا نيبال" يزل ةرخ و يحأ ضيعلا
 2 7 ايجارخ

 جرش لا درب ٍفيزنلاب 5 ورد 0 اهاف تتلف

 جشم ربغ فار اطمألا بطخمب 0 5 رعقل ين ا | وانتف

 يبجو كسفنو اهتحضف يذلا تنا هللا ودع اي : تلاق « اهلئاق انأ : تلق

 فئاصولا ىلا بثوف ! هنجرخأ ىراوج .اي ىلا تدع نا مارح كبحو نم

 يجو رخ دنع احول فو « ,يتند داقو يت رجعف ةيرازلا ىلا يننعف دو يننج رخأو

 ىلا ترص اهف <« يثادر اهلع تلدسأو قولخلاب يدب تبرخ يبرضم نم

 امف < انني اعضو برغملا بناح ىلع اهتعضوو يدب تجرخأ اهرغم باب

 يذلا برشملا ريخم يناتآ نم .دبع فلأ ىلو ىديبعو يناهنب تحد تحبصأ

 ء1ملا .رشيقو ىف ,نط !يلظ ء مشا هول نجح رهف انكض اذك ا
 تْحأ امرا وهو < ,برضملا تفرع دق ؛ تلاقف « ءادوس ةدبلو ينتتأ

 يل ريض 00 « راثد يبن اع ا تءرمأو اهتقتعأف ناورم نب كلما دنع

 « نتاورم نب كلملا دبع ىلا ريخلاب بتك و اهبرضم ءاذحب برضو علقف

 صضفن يف اهتءازف © يسرف تدكارو اهجدوه تيبك رف 2© لجرلاب اهلا ملكت

 : تلفا لجرلا ,ايأ. ينع كيلا : تلاقف  اهجدوه نم ىلع تقربت 0030
 نم اصييق هيلا يقلأ : ايرارح ضعبل تلاقف « هب كركذأ صيمق وأ متاخ

 ٠ ,لوقأ :انأرو هقذتس يم.

 صو.عفلاك يه يا 1 الو يلاوذلا توصام كيأو الف

 صيبخل االو _ جاجّدلا لكأالد ا( ظع قيراز يتلخترب تذرأ

 سلا يد م اتملا نسبا يأبح ينك 0 م لفيف

- 

 ثالت ىلع ماشلا ن< 3 يدح اموك رب لك رو اهوزنب لزؤنأ تلمحو



 را

 اتاللاك اقيم تامر افيد "قلم كيوط ليل قدك زا

 دد هةزاف نإ ودو ا ينتحضف "تاق حابضتإلا د اًماف

 0 ا ينيعل تلقو اطارم تحشنلا وارنم تذَ ذا
0 0 

 ددميم ناجح نساردبلا بءاطت و 0 و عاد ىلا ع "ترمماقف

 دق ىتدمس اب : تالق 9 نييدثلا ةدهاتلا نمف : كلاق ابلئاق انأ : تلق

 3 « اهئيعب ةيراح يف الو «دصق ىنم ره ام هللاو ىلوالا ةلمالا يف قبس

 ' ول كينانازقلاا يلع ها 2, :تلاق. هاسنلا زف لوقا. وعلا منأ نسلط نمر
 يراوج :اي اهنيعب ةيراج 3 نكت ل هنأ معزلو ةفمللا هاورو زاححلاب ك] رهس

 ىلا ينتداقو ينتزدعف ةيرا اا ىلا يناعفدو ينذج رخاف يراو طا تنثوف .هنعفدا

 ترمأ تحصا ا_هف « ىلدالا ةلمالا نم: لوطا .تنك هلل ى.تبف قارطم

 ىنتءاح ءاسملا تقو ناك املف « اعاد تقولا .بقرا ةتسقبو ىل برضف قراخ

 7 : تلق 9 هحولا كلذ 5 له رمع ا :: .تلاقو ىلع تفاشف ةيراخا

 ىلع سانلا مظعأ نينركت اذا : تلق ةثلاثلا هكبرأ نا 0 ٠ تلاق هللاو

 هب ينآرجعو رجعملا تجرختماف معن : تلق 9 ةطيرشلا ىلع : تلاق ةنم

 اذاف ىنمبع نع ةباصنلا تحتف هتطسوت انف ©« برضإا يب تتأ ىتح ىنتداقو

 علا انأ اذاو رمحأ زخم شورق٠ ةرمحن رندم رضخأ جابيد نرش انأ

 : تلاقو قلع تماسف نا_خلا رود وتلا ءارو نم تلبقأ دق ةيحاضلا

 ل16 4 فلاذ أ +. .تلق 5 الهرعاطرو شرق .ىنف ةعسر ١ يآ .نايرعأ كلا
 +. لاقل ثنا

 سل 6 ان م نك 3 م - 2 و م

 1 و 0 ص 2 - م نإ 5056 0

 | 00 ينس نا رغلا كيبل ِ لا تا د رند تار هلآ عن

 لا ١ ا ل 1 200 ٠
 رجاداوه ةسدّإ ترفق ل 'مهسيع عمتاو موهعبت | تل ا



 ذأ

 ىف ةعمدر يلأ نب رمع ت0 [كهدح قباقس يف برغتو اهملمح نم

 . لئاقلا تنأ تلاق لاما ىهتنما, كلذ انأ تلق ” اهرعاسو شرق

 ٠ 2 2 7 6 0: اب - 3

 رغألا يب ودمي ليلا دق نود يتنارصبأ ينضم اهي
, 01 000 
 رمع اذه ىل ىبطس ولا كتللاق د نو رعت اما ىركلا كااق

 ل هم ل ل
 رمقلا ىفخي لهو هائف رع دق أهتمسن دقو ىّرْغّصلا تلاق

 هللاو يندسس اي نلف ءالؤه نهمو : تلاق يندم أب اهلثاق هللاو انأ هللا

 بحأ رعاس لحر ينكلو « اهنيعب ةيراج يف الو ينم دصق نع اورشاام

 اشف دق تنأ رئارلا حضاف اي هللا ودع اي : تلاق ءاسنلا يف لوقأو لزغلا

 0 ةيراح 5 نكي مو 14 ءارمالاو ةفيلخلا هدشنأو » زاحطاب :ك رعُس

 نيا ل يننعفدو ينضج رخاف فئاصولا .تحرخف ,هنح رخآ يراوج اي

 الذ 51 نم لوطأ تناك ةلملب تنسق يب رمصم ىلا ينت ذأ يشل ي 3 رحعف

 ناك املف <« تقولا تقرأ كلو يه« منشأ ام.قلفعأ-ال ائءاه تيا

 هجولا كلذ تيأر له رمع اي: تلاقو ىلع تماسو ةيراخلا ينتءاج ءاسملا تقو

 تمركت اذا : تلق ؟ ةلاث هكيرأ نأ بحتف : تلاق هللاو ىأ : تلق

 رحعملا تح رختساف ةطب رشلا ىلع ِ تلاقف 0117 ىل-ع ىسانلا مظعأ ننوكتف

 انأ اذاف « يهجو نع ةياصعلا تحف برضملا تطسوت املف ينتداقو ينت ردعو

 نم لياتت رتسلا ءارو نم تلبقأ دق ةيحاضلا سمشلاب انأ اذاف قرازاا كلت

 ةعسر . ىلا نب رمع تنأ : تلاقو « ىلع تهدف ةةحمناك تدعقف رككس رف

 لئاقلا .تنأ تلاف < كاذ انأ : "تاق ؟ اهرعامو شد

 دوت مل ٍةموُميَد يف لمارلا لع يكتااهلاتلق نيبدُتلا ةدهانو

 دوعأ ملام تفّذك دق تنك نإو ةعاط كر مأرشا مس 1 لعتكافف
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 0 رّصق "دق تك وتب أ يقاأر امل يت ديل و ل وقت

 انيفد ءاد ى ولا كا اهو قوش تثدحأ دق م'ويلا كارأ
 دله

 اني رقلا تق راف 0 ا كلك فقع

 اندخ مل ل 1 1 را كا له كش

 الق ذإ انامرا شنبكا يع أ لإ اكش ضو

 0 لا نع وشما عر دلو باصعلا باقلا ذو

 "ل انك ام, كاذ هيشاو  رفتي فاه اه 1! صف

 دا 1 56 كسل و اهنع ا 1 نم مكف

 انونج اب داؤفلا نيساترلو ناايص ترض امال 0

 ةيراح يدنا ذا امرحع جراخ انا اني ةعيرد ىلا ناو لاقزد لابس

 00 كلف تك |. ىلع بيشقك تق بوث. ىف .نحللا ءافع ىف ةسؤ انناكا

 00 0| الف 1 هان و شرع فا ةييرراا ني اص تلأ رحلت

 اااعو : تلق # :ابجو ىانلا نسا كيزا: نا -كل ليف تلاق ةلاذ

 لاق 7 نع امو 4١ تلق, ةطيرش“ ىلع كلذي .كل قارن ان] + كلاق كلذ
 تع هس اف ٍ لاق كاذ كل : تلق الل كدوقأو كينمع طبرأو كصعأ

 تحف هتطسوت املف « ابرغم تتأ ىتح يتتداقو هب ينترجع بصق نم ًارجعم
 '000 ورقم | ةريج, ررزم ضنأا مايد ترضي نأ, اذاق يع نع ةراسلا
 بهذ ليثاق هيلع رمحألا جابيدلا نم ةيورضم ةراتم برغلا يفو يفوك
 « الامحو انسح هلثم ىلع تعقو سمشلا نأ بسحأ م هحو امبارو نمو

 علطت سمشلا نأ ىل ليخف ىلع تماسو « يتلابق تدعقو « ةلحجلاك تماقف



 رك

 ينافك يب هاشي ام هلا اقح مّدعأو يقلا> يجترأ 1 2 27 ك0 5 5 0 ل تا -

 قادم :اماوي كانع ام هنإ ٍقاَدِب ليلخ "قدفراو يتئاتال
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 . ةرصبلاب تقآف . ىنغلا نع هللاو يندأو اهلطءا ىتح تحرب اف ترصلا اذه
 « هكسن لاح يف تيدلاب فوطب ةعمبر يلأ نب رمع انب : لاق ىلكلا نعو

 هل لاقظ .امالك ايلا نقلا 4 لاخلا ةرهاظ ةباثب نم ند نق ناك
 اهنا هامع اب : لاقف اذه عئدت هتمب دنعو ماركا هللا دلد ف هللا ودعاي : رمع

 اهنيبو ينيب ناكامو «.كاذكل اهدنع يفاو « يلا سانلا بحأو يم ةئبا

 نالف نب نالف انأ : لاق 7 تنأ نمو : لاق تيأر ؛ام رثكأ طق ءوس "نم

 : لوقي : لاق 7 ملو : لاق اهربأ ىلع يلأ : لاق 7 اهجوزتت الفأ لاق

 « اهيك رف هتلخب اعدف كلذ دمب هبقلف ىقلاو فرصنا : .لاقف لام ةكلل سيل

 اعانغ نم قوأ الو اهنم نسحأ .تدأر ام هللازف : :نيمللا نب لغاالا

 : لاقف برقو بحرو هئيحمب احرف هيلا جرخف هازنم ىف ىلا مع ىتأ مث

 : لاق كيلا تقشاف مايأ ذنم كرأ مل : لاق : باطخلا ابأ اي .كتجاح ام

 كيخأ نا تبأر ىلإ : هثيدح ضعب ىف رتع هل لاقف هؤطلأو هلزنأف لزئاذ

 فب ام 1! لجيل : ةل لاق هبايشو .هلاخ نم تيأر او هكرحت ينبجعأف

 : لاف ةنالف الا ال : لاق 5 دلو نم كل لف : لاق تيأر ام لضفأ كنع

 هل يخيل: نافيا اه ١ لام ال هنأ : لاق 9 اهابإ هحوؤت نأ كمنع اف
 « هنع هب -نضأ ال ينكل : لاق هنع هب نضا يلاف : لاق لام كلف لام

 « ىتفلا اهبحوزتو « هنع اهعندف معن لاق رائيد ةثأ١ : لاق مدحاو هحوزف

 ىقاأو هءادر .تذخأف هيراوج نم ةيراج هيلإ تماقف هلزنم ىلا رع فرصناو
 كنظأ : تااقف. هل ضرع. لف ماعطب هنتأف 2« باقتي لعجو اهئارف ىلع هسفن

 اهيتكت الف ءاسنلا مكح نم كل ضرعي ناك ام ضعب تدجو دق هللاو
 : بتكف ةاودلا تاه لاقف
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 4 رخئآ لاقو

 0 ل ا
 هب ىوعتنم هليأ هغلب 4م 3 0 يشاف رآا نإ

 كك 8 1 8 2 3 ع .7ّ

 ةمرح ع هفايضأ ن المح هو ارو ارب ع غلب

 ىلع. نب ناثعا نب ىلع نب. نيسلا نب ىلع انثدح ( كلذ نساحم نمئو)

 00 للا نيد نململا تنناةلونلبا ةدلاوم ةيراجع نيس تناك < لاق نسما "نبا
 ١" يلق نأ ني كلك« هي 'قعوبف ءاننلا .اهقلعإلا ابنه 4. ديز
 © رلطد فآلا ةرثع .اهتالوم ام تيطعأف » ًايرشو ءانغ مهعربأو » ًاندبو

 ىنمداير يتدمم اب : تلاكو تكفا لالا رضحأو اهعست نأ تدارأ انلف

 ' تلاق كببتو+ ىرأ“ النو كتع برغتاف“ يعبي نديرت“ مح « ذل“ ينيتذختاو

 لآ اببطخ ةنوممم' تتام امف « هللا هجول ةرح كنأ رفح نمو هللا دبْسأ

 اهمحأو اهحوزتف « نيسح نب نسح نب رفعج اهسلع بلغف مريغو بلاط يأ

 عمسيو اهسلاحي ناكو نيسملا نب ىلع لاقف ةردبلا ام مدقق « م اح

 تجرخو اًرفعج تعدوف. ناسارخم يضرلا ىلا جورخلا فداؤل انتفاع

 باتك ىلع هووف سراف قيرط ىلع جورخلا أدهتأ انجاب زاوهالاب تقاف

 1 تكلقلعأ“ دعدق اهنآوا)2 رش رييض نيو "هندي عقو دق ةنأ رفعح

 يلع لاقف اهنيب حلصال مودقلا ىلاسو هسرافع لع انو انوع اهو

 ل يبعد ف كب لد او نر ا يمل حدا
 تفرصنا ىتح اربص طعأ مل هباتك تأرق اماف « يئننلا ةهدومأملا نفد

 ؟ ايلا تلسرا مث الذعو اتْح هب تعقواف رفع ىلا تحف ةرصبلا ىلا ًامجاو |

 يتح بايثلا ةخسو ةئعش ءاهرم تجرخف تعجر الا ىقحب كيلع تمسقأ

 '000 نعد دلال امبالا مدنا نم" يام تس ىبقافلع ايلي اكيد
 يكبت يهو تنغت ىتح هنم تحلصأف هتذخاف دوعلا تاه ةيراج اي : تلق مث
 . تكن اهبعومدو



 ؟ هوبا

 ىتح هيلا لصي الف ©« قيْسر . ل لاقي لكوتملا راد نم ًامالغ قشعتي ىيحي
 هل لاقف هيلا طبئيو بك رملا يف هفلخم لطخالا وبأ ناكو « هيلع كلذ لاط

 رافصلا رفصلا ؟: لاسقف  قيشرب ل نم لظشلالا ايأ ان : موي هللا دلع رآ

 هيطعيو هراسيو هب ولخيف رادلا يف ًاقيْشر ىقلب هللا دنع لعجو « حاحصلا ضيبلاو

 رذعت ناكو « هللا دمع سفن يف اك قمّسر مع نا ىلا ةمقل لك يف راثيد ةثام

 رنأ هعمو يو نينم ْؤْأا ريمأ كك 5 « ةذللاو رطولا ءاضقل عامجالا اهيماع

 رقظ نلف « هيلا همرق اقر. .لطحالا نبأ دمر للا دع الطف زا
 ) 1 نينمؤملا ريمأ دروب 2.1 هنم هتحاح ىضق املاخ هلزنم ىف هب

 : لطخألا وبأ لاقف ًاقرع بصت دقو بكوملا ىلا لصوف

 لبلملا رس نع ماني ليلملا يف يدنع َرخ ال
 سو رع

 ليلج فورعم لكل تيأر نم رفكأل اولوق
 لوسُرلا ين كل يطل ة ادنلا يل نركشتا

 لولا ديصيفتنأو ل اجلا دْيِص يف نحن ْذإ

 ( .عشلا نم هيفا لبق مآ )

 جو اة كسل د تنك "نإ ا تدي ولا ليمخلا يف تنشمتو

 اليبن نوكي نأب يرَحآ البنر ةدايقل دمت نمت نإ 0

 قاللالا ةءالمو "قاتلا "وا

 فالبإل الإ هلا باكي ارقي رتل



 "هم

 له 2
11 23 

 رطقلا كئاع'رجي المثم لازالو ىلبلا لع ”ي م راداب يماساف الا

 : لاقنك ادهام هل تلقف ٠ ةرتعب هأذمع سيلفا مث “ 3 ىلع 8 ىنح

 ءازعو ةيانصو اقوس حا اذعل كنا ايفا ىر م ىن< ناك ناو دملج يلا

 ىلع ريسأ ساون يبا عم 000 . لاق شارون يبأ هدأ ناملس ن نعو ٠ 4مم

 مالع هفلخو يلارصن خيش بردلا نم 0 » سطا رّقلا برد ىلا أ-ةمهتلا

 فله ةردلا 6 امأ ناملس 0 لاق كك م مديل و 2 ناب نصع هناك

 » 9 تل هملا اهلصوتف ةعقر يم كيابل نأ كإ له : لا مث ةرعبلا

 : لاقؤ احور ةقأو مال حلمأ اذاف 4 هيلا اهتلصواف ىلا امعفدو اهتكف

 ترد باب ىلع تا 9 وه نأ لاق : ساون ونأ كلف 9 ةءقرلا بحاص

 : ةعقرلا ىف ناكو 2 نأ" دعت هلام فقليف : لاق سطارقلا

 5 ه1 هدا ,١ 0 وعد

 املس نأ“ ١ ايدام املكتا لا كييخَتساف رسمت

 01 3 ام ل نا ا
 ىحضأ ن م رلا نم 'بيضق يع لك كعبرتل قيارتيلاو

 رع و 0 ا 57

 امد تقذف كاف يون ناو ىوهل اةفشدق مسجلا نأ كبْسَحف

 - هدا 00
 .املُسُم يد يحيبسم ”لازع لحوم لك دسع أييجع سبلا

 مالا ناكم 2 رصن 3 رادلا 00 ا "ولو

 ىف رمش عاردلا ىدع ىدنع باب ىلع امير 00 6 لاق زاما انثدحو

 كلام هل تلقف يلرع ربم هنأك مالغ هفلخ اذاف « نرذجملاب اهيِبُش ساون وبا
 : لا

 عل 0 ا م
 0 201 يمدقو نا روع !نيعلتم كك الل هب زرألا 9

 نب هللا ديبع ناكو : لاق . اهءوي رثاس اماقأف « مالغلابو هب تلدعف
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 هبزاوع ميج هتبا بلقلا ىلع جراوي يم“ بح نم تح رساذإ

 سفن هل ائيدهو هحصأ ام : تلاقف هللا كلتق هتلتق : ةفيرظلا تلاقف

 تيبننا ىتح اهف ترزم مث «© يمل طفات هترارح تداك افنث ةظرلا !١
 : هلوق ىلا

 هب ذاك [أ يذلا الإ امل لوقأ يزلا ام ةّيَم للاب "تفاح قو

 هب راحأ ودعيضرأيف لاز الو ىرأ ال ثّيحنم هللاينامرق اذإ

 مث . هللا بقاوع فخ كحيو : تلاقف ةمرلا يذ ىلا يم تتقتلاف
 : هلوق ىلا كلا نا'يىلا لا

 31 - 8 مسج ا هاد م )

 هبا عْردلاضنوأاهنمهجولاَكل ادبوأ ةّيم لوقلا كتعزأت اذإ
 18 كايا - 2.2 7-8 ا تا 11

 هبذاج للَعي قاخ نمو.مخر 2قطنمو ليسأ دخ نمكلايف
 ال نيف كلادب دقف هجولاو كتعزان دقف لرقلا امأ :' ةفيرظلا كلت تلاقف

 نيئيح ام رككنا ام لا كلتاق: : يم اهل“ تلاقف . هنلاس عردلا وضخ ناب

 ةولحللا ىلا نيذه جودا ام : ةفيرظلا كلت تلاق مث ةعاس انثداحتف « مويلا هب

 ثالُثو ةروراق هءمو يناتأ مث ةعاس ثسلف 4 هيما أومأ تأر الو ء يشد

 يدوملا ةنبا ا. كتفحتا دئالقو 2 يم هانادوز بيط اذه : لاقف : دئال

 يناتأو:« انلبق اولحرف فيصلا اناعدو عبرملا ىضقنا ىتح اهيلا فاتن انكف
 جرخاف « راثآلا ىلا رظنلاو رايدلا الا ىبب ملف يم تنوظ دق : لاقف ةمرلا وذ

 : لرش أغنأ اهملع ائفقو اذا ىتح هعم ثتحرخف ىلا انب

 ( نساع -1؟ - م)



 ؟ة*

 : اي 3 3 ان 5 .٠ 35 اا

 لعفا همق يذلاب ينب رمأت نإو 59 كنمو يف يبعجت ناب

 1 - 2 0 ًَء

 مكتيقل مو فللملا ني ر- ذ اما

 2 5 3 ١

 لاقت ناوثلاو مودلا يداو لادفتملا

 ةنشب اي كاهد ام : اهمع لاقف أخا أخا تحاصف دارأ ام ةئيثب تداعف

 « عجري مث دحي ام لكأيف لتلا اذه ءارو نم انبتأي ًابلك نا : تلاق
 ريثك و لمح حرخف « كنودف لتلا كتدعو دق : ليمج لاقو ريثك عجرف

 قرب يمدح هةعم لزت لف هندي تءاح دكر 4 تامودلا ىلا ايها ىدح

 00 6# . هم نسعأ طب ة اسلم تيأر“ام : لوقي ريثك ناكو « حبص

 : لاق ةءازخ نم خمس ين دح : لاق يلصوملا مهاربا نب قاحسا نع سم

 نيرشع نبا دموي وشو يرازفلا كلام نبا ةلئدع اندنعو ةمرلا 1 انرحذ

 نيضراعلا فيفخ سائلا فرظأ نم ناك هنع اولأساف يايا لاقف « ةنس ةئامو

 « ةيرقنم ةبم نا : لاقق أموي يناتأو © رصتخا دشنأ اذا كحضأا رلح مدآ

 انفروزن ةقاثت نم كدنع ىكيهف « رثأب هفلعأو :يح كثمغبأ رقنما قب ناو
 انهرشأ ىتح انج رخف انرسف : لاق نانا يدنع هللاو يأ : تلق + اهيلع

 ىه تلد ىلا انو نلدعف ةمرلا اذ ءاسنلا فرعف © فرلخ مثو ىلا نك

 نهدشنأ لاقف « ثراحلا ابأ اب اندشنأ : ةمرلا ىذل نلقف نهدنع انءأو

 : هلوق نهتدشنأف

 بئاوَذ ديك لثآوأ ل خلا ىَرَذ امن أك "يم نامظأ ىلإ تارظن
 هبك اوسديلع 01 - م قرورشب عك مكاو نارعنلا تمشأن

 هبت اعمو ا / ان لت لو 10000

 :هلوق ىلا تيبتنا ىتح اهيف تررهف « مويلا يكبإ نبنم ةفيرظ تلاقف



 ؟ 6

 سلا .(زارع دملاطلغش 5 235 طال : 1-54 0 م 9
 0 ا 52 34 -_ 1 0 3 ا
 بضغلات ارؤؤس دنعيخارت و ابل تنال اذإت وصلا ميغ

 لثم بلط يف سانلا نكي حل نا قلاط يتأرما : قينع يبأ نبا لاق

 « ةداوق اهديرت تنأو اهيلع اوردقي ملف ةفيلخ اهنولعجي نامع لق ذنم هذه

 : لاقف ةرمض ينب ريثك اجه الو : لاق

 2 -ِ 8 اا 2 ني اح عا ل
 اهرون ةروض هاتسلا ىف نسي مهماما نيماسملا رون رشحيو

 نريعلا هل اوهضوو « هلتق اودارأو « ةزع ىلعو هملع ةرميد وي تدتئما

 هَحاَص ىلا انثدجأ يكشف .. ريثكو نلمح يقتلاف اهلا لصن ال أريط كلكم
 لاق « (كشي ناك اع ينربخأف ةزع ىلا كلوسر انأ : لمح لاقف « يقلي ام

 هل ادرذ دشني وهو لمح مهاتأف : لاق اهل بارتأ عم ةحلطلاب اهتبقل ام رخآ
 لح فرصناف © كا نه ”ادوذ ىسمتلا ةحاطلا تحت تلاقف © اةزك للا
 ةيحاصو ةزع تلبقأو ةحاطلا امتأ نمللا ضعب يف ناك املف « ًاريث" ربخأف

 « المج ناكو 6 لمح ىلا رظنت هع ئىرن ريثك لمحو © ان اثدحتف اهل

 نأ لبق انب قلطلا : ل لاقو اهملع راغو ريثك بضغف ..ابمد ٌرْيَثكاَو

 طخ ليفاقليامطتتن . تحبصا ةزع ليشلا"
 | و 77 , 1 7 0 , ثلا

 بيغتمل اافصأا يف ق ون الا ضربك انأ معزتو اضمك افلا |

 فيصلا لوأ يف : لاق ؟ ةنيثيب كدهع ىتم : ليم ريثك لاق مث

 مب خانأ ىتح ريثكح جرخف . ًابايث نلسغفي ايراوج اهعمو مدلا' يداوب
 : لوقب وهو

 لكم لوسرلاو راد دعب ىلع يبحاص َلسرُأ رع اي اهل تلقو



 ”؟نخ

 اة عيطست 6 ترارع ان 000
 م

 ىرا

 اننيرأ 0 2 كيارظأ ىلوالا لثمك

 ابّضلا عّوو دق ناك ابلق تجيك
 يل ”فيَكَفتلقف 'ظنالامت اقف
 اها تأ و'متتلا 0 لفتك ١ لاقف

 ىرث الو كنعنيعلا يفخأس ينإف

 يبحاص لافام لثم ىوهأت أبقاف

 :فيشأ تئلسو انها ان

 م
 50 ”ثيداحألا َنزاتت اًنلف

 دعم قفو ىلعالإ انتج اه
 اتم نوع خد هالك اذار
 رمئارك لو لان سيرك ناقو

 5 زل 2 000

 0 | و مهلا لمكت لله نبيدو و

 ىبأ نبا ةعمبر 2 نر قا امل اع لاق

 ع لي ا هعاسشأو

 اعتشيو 5 نأ ماع ذل ةواخلا

 0 ناب ري ا 5

 0 دوعق 0 0

 ' هنت نأ نسحلا اهاهز هوجو

 | داو لسا 0 ل

 اةادشلاو يش 0 انيلبع تنحل

 اكو "يك اّنم الم 15

 ع ِرْمَمَةلَحلا لبس ىرثلاث يمد

 اهتمتَي نا ميلا يف هل قحو
 اعجْرَم تمنر' اماك ىنيععادخإو

 ا هف يلا هر امصق قممع



 اكتر

 210 نهزاغأو نوهثداحأ تال هو ”ىل زيك « لذا ناقف يلاض

 اندلع تفقو كنأ ىرت الأ تنأ تسلجال سلجا : دنه يل تلاق ضوبلا

 يف هانعيطأو هانعدشو ادلاخ انثمب نحن كتيرغ ىلع انفقو هللاو نحنو ًابيرغ
 تسلحف كنعدخو يىننءدخ هللاو نقدص : دلاخ لاقف كب ءاج ىتح انسفنأ

 دقو مانأ دنع قسأر دست يدم ا: دنع تلاظ ء نييفظلا |
 و 0 ىلا ترظنو يم يف يسار" تلخداف لهآ 00 |
 تلقفا +" رع لاق 6 ءارع' اه ءازمع اي تيقايف < .يشتملا ةنفوءسلا |

 ,' نكمشف قوح ةثلاثال يف تودمو « ًاثالث كبل اب كيبل ايان
 : يلوق كلذف تفرصناو نبتعدو 9 ةعاس نهتثداحو

 امقلب سراود تاّيكح نطبي مب رتْملاو حلا فيصّم تفرع
 20 سُمْملا يداو 3 رميفَسلا ىلإ

 ان طز ”ءاكنو الليل هلام

 اعّدَّصتَي نأ شمت ل اذإو ميج ىلا ذإ دنيا بارتأو دن

 اعشمشُملاق يحل يقاّسلاق فصاذإ ةجازم ناك ءاملا لثم نحن ْذِإو

 ير ةنيحشاكلا ”ميطت ال ْذِإو

 < ”مرصلا لطي ان رشاولا

 نسحأب هرذاوع ترضحو « هلذاوع تباغ اسوي تيأر اه 5 رظث لآل

 « ملمأ الو « دلاخ ةدايقك ةدامق الو « انتويصصك ةوبصص الو « انموي نم

 : مدقت ام ماع يف تاقف «© رعس ىف كاذ تفصو دقلو

 ل1 ا ”
 هحأ نئملا ابوك زي ةعبارو رئارخ ثالث نم لوسز ينانأ



 ؟ نإ

 7 34 5 - م
 ربارحملا 200 كد ف أهوراوص ا 5 دنع هيمد

ْ - 7 

 بارغلاو اصاتاو لمرلا ّدَدَع 0 0 ”تاق ابغي الاغا

 هيلا هعفداف ةئيدملاب قءتع أ نبا ىلا اذه ىباتكي قلطنا : همالغل لاقو

 00 00 ل قاود للك هاف اق 6 هنلا نقد نسبا باتكلاب مالثلا لقأت
 قلطناف 4 ايئاغ هاحوف هلزنم ىتأف ؛ هلهأ هب ملعب ال ةك مدق ىتح راسف

 هتئرهو اع نم كبلطي وهو مدق الحر ترا : لاقف « رمع ىلا رمع مالغ

 كيتأي يالوم نا : هل لقف هيلا بهذا قيتع يبا نبا كلذ كيو : لاقءاذك

 هاتأف « ةكحم نم لايمأ ةثالث سأر ىلع لب نيخسرف ىلع رمع ناكو « نآلا
 تلك و تبعت دق يتباد ناف رمع نوذرب تنأ يل جرسا : لاقف « هربخأف مالغلا

 ؟' تلاقف «'ةلمبص ايزثلا تغممو .ئوذربلا لبصف « ىتا قآؤ بك رق: هجرسأف

 ابملع تءضوف اه ةلغءيس تعد مث ا ثديٌخلا نوذرب وه اذه ايراوط

 كب ءاج ام يمعب .ايحرم : تلاقف « قيتع يبأ ناب يه اذاف تجرخف « اهلحر

 لء4 كريغب ول هللاو اننا. : كلاقأ ف اح قسافلاو 5 يل مع ا

 ندح ليقأف « هون هك قف عندما كل كلل سل نكلو « هانيجأ ام انملع

 « كادف هلا ينلم» لزنا : لاق مث هدب لبقو هيلا رمع جرخف رم ىلا نيش

 فرصناو اهبك رف هتلمبب اعد مُث « اهنم جرخأ ىتح مارح ىلع ةكم ءام : لاقف

 0١ مزح نأ نع ادظنا نب مولا .تدديعو. ,مليزتلا رم الغور ةتيدلا ىلا

 اولد 0 كثدحأ الأ ةعمر يبا نب رمعم لاق : لاق ةمادق نب مهاربا

 : لاقف « تيرخللا دلاخ يفءاج ْذِإ سلاح انأ انيب : لاق « معن تلق : لاق

 تاق « ةهزن .ىلا نحرخ دقف اهحاوصو د_نه يف كل له ل أ اب

 بك رثو « هتمامم متعتو « يلبارعأ ةسيل سيلت : لاق 9 كلذب يل فيك و

 ا نوال ثففو  ىتح تحلو تلعفف + لاق © ةلاض دات كلأك هلكارم



 "؟هأ

 نايسالا قئرمم مهنالو يندي 000 | 231 يبراقا كيف 7 1

7 
 2 3 2 م 0 5 0 0 م

 ٍبارس مخلل ٍةرجاه رح يف هئام ةلضف قيرؤملاك تيقبف
 هل :تفو مث « اهظفح ايراوج ترئأو امن .بصعأف ؛تابالاب اهلا ىتأ 6

 نب دم# انريخأ 00 ريناند رع تاب 43 5 هملا تنسو قا اع

 حلفأ ا ينأدح : لاق ي رماعلا ركب وبأ ينريخا : لاق فلخ

 .مورحي ا هللا دبع نب ةريغملا نب سك درع نب دياولا تاب ةيطاف ىلوم

 نب هللادبع نب ثراملا ماق : لاق قيتع يبأ نبا ىلوم لالب ينثدح : لاق
 بك ارنا فرش + . لاق .. :قيتع" بأ ؟نبآ انف جملا نم ةعيبر يبا نب سابع

 : لاقف رمع ايرثلا ترحه : لاقف ؟ باطمللا ابأ
 3 ”- رخااج م

 ين ة ايرثلا ىلإ يىلوسر نم
1 1 0 

 ق انا 7 ص 2

 ىداهت ةاهملا لثم اهو

0 0. 

 ايرتم يمت 80 | يهو

 ,ى ع - 2 9

 صييب فاوك انف

 ٌردلاو لفن َرقلا نم باسل

 باعكلاو أه رج 0 تقض

 يباصتغا لحب اب اهولف
 باّرتأ بعاوك سخ ني
 ٍبابشلا ءام . ندحلا .مدأ يف
 ,بارقألاو د اللا تلجتماو

- 

 د

 ينود فيسلا نيرضاملالا
 يلف بخ اذإ ىّتع الل
 أدم قبلا 1 وعقلا 72 نيح

 ىلا شستلا ةسل 0

 ٍباحس نم هلاهاو سيف
 باوثب دول ا ١ نسل

 باتل دئالو ينود 1

 بايْررلك فرت نول نسخ
 تاحسو ةئجد ىف تمعلط 0



 ؟نو

 لاق دا ةلعل ينم

 قسافلا عاطتسا هن اسأ

 لاق « اذه انرفس يف ام وهلن

 ينيتأت تدب لك يف كلو هلأساو
 ريخا هراحاف ةعمب ر يأ نب رم

 ا ييرخا و ايحألا ”ةةئت دا ةفلا عا
 55 7 ه ك4 1ك د 5 و

 ةَرْيع فكك | ابنتكم تالظف

 اريرقو ليزا :اودانت ا

 باص كيلع يضقي ىسآلا داك
 مث 3 ميس نيا م

 فراوذ عومدلاو هدمت لاق

 هزت 1 يذلا ىريغملا تي
 انماجأ ىلملا انا ةيرت هناك

3 
2 

 هدوو دو

0 

 م كن

 تبف كلاق ام ْت

 يبَهذا اهل تاقو يتيراج َس

 ل وايل رفلا ام اع لا

 انلقو تيان 'نإو كنم 3

 هب ينشأ الثا يل يلْذْبَك "نإ

 لاق 1 كالأاا كاع هند ا 2 ٠

 ريئاند ةريشع هنم هب

 ال اقفل

 : هدغنأ مث لعفا : لاق 1 ىلع مك

 ائيفاذ ةكم انمدق :

 11 اتامبأ هرعس نم اندوز نأ ةعمبر يبأ نك

 : تلاق 0 لعف دق هلعلا 5

 ىنأو لجرلا لبقاف .
 11 دعا نكلو تلعف لق

 يباراغأ يل جابف ليحرلا موب

 بارسنآلا لباوك "ضيفت اكس
 باهدو ٍةيطلا لاما لب
 يباك كفلإ نيل كنم ةجسولاو
 باباجلاو نيادحلا ىلع ابنم

 يب الطو ا
 يباصتو ىو ىلع مالن ال ْذِإ
 "املا قطنم ةفاخ اك

 باشنلا ذفا دي انقل نع

 ,بارقو ٍةيِفَح يف احل يلوق
 ٍبارشت بيطو ملط ىلع ينم

- 
 ولالا هتان ءابقلا  :ىلماز اى ١

 يباذع تاطأ دقق ماّوفلا مق
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 تلخدف ؛ امبدخو اهراوج يف ىنتقس دق يه اذاف مجللا لصالص تعمم

 اكتم جوحأ ءيَس ىلإ امنأ ام يىتديس اب : تلقف نابتاعتبو ناقئاعتي امه اذاف

 يه اذاف ؛؟ اهببلع ترككد مث « اههنع تفرصناف كاذ وه : الاق « ةولخ ىلا

 نع ءالللا رضعت . نهو © وبطم .ءىنو ةح ؛اهلع ةلاج لوألا كقرال |||
 « ةيير ايف ثنركفت ال  كلافو 6 يتحتساف ان ورفا ممتوا# ||

 يذاقلا ىلدا يبأ نب نمحرلا دبع ىللا تثعب ىتح ةحرابلا ائيلص ام هللاوف

 تدعصف « يناثلا دقرملا ىف هناف هيلا رح نكلو « ىديس يسفن تجوزف

 عج دق خس اي : لاقو « ينيع نيب لمقو يلا بنو يلا رظن اماف « هيلا

 حون نبا ىلا تكأو ساطرقو ةاودب اعد مث « كر يل دمس نيبو يندب هللا

 9 ىديس كرب اذاع : تلاقذ“*«. اهلا تءجرف رانيد فالآ ةثالث يف ,يفريصلا

 0 رابطو لاع تعدف اهلثم كملا لحعن : تلاقف « ةمقرلا امجأرقاف

 هذه : تلاقو رهم باش نم/باونأ ةرشعب تعدو رانيد فالآ ةثالث

 10002 نعوفإلمب |تافنح خأو اهدنع نم تحرخف « ماع لك انيلع كتفيظو

 : لاقو :[لاد ىوتساف ًادكتم دّسرلا ناكو < ىارعلا ىلا. تفرضلاو اذا
 . نأشلا نم نأم الو يل ناكل اهيلا ينقبس ةرمخض نأ الوا ! نيسح اي هوأ

 يف ناورم نب كلملا دبعل تنب تنذأتسا : لاق ( ءارعشلا عم هنمو )
 ةعيبر يبأ نب رم ىلآ مدقتلاب هرمأي جاجا ىلا بتكو « اهل نذأف جحلا

 برأ الا ةمه هل نكي مل اهمدقم رمه غلب اف « هرعش يف اهركذي ال نأ

 دحسملا يف ةبق اهل تبرضو « باشلاو لالا نم هيلع ردقي ام لخآب آببَن
 هملا رظنتا اهزنم ىلا تلوحت تسمأ اذاف ارامن اههف نوكت تناكف مارا

 ترمأ فاوطلا تدارأ اذاف ل متأشب رمع ربخ دقو « ةبفلا ءازاب سلحتو

 لأست تناكو اريثك رمع ىلا علظنت تناكف © فيراطملاب اترتسيف اهراوج

 تضق ىتح لعفي ملف ائيُ لاق دق نوكي نأ ءاحر هنع اويلع لخد نم

 خت. نم بكار لبقأف 2« لايمأ ىلع ةكم نم تلزنو تلحرو محلا
 تنأ ةقرف ىلعد كنلع : تلاق ةكم نم : لاسق + تابقأ نبأ ن٠ هللأسف
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 قبس يبلقم "نم عمدلاو قرآلا ىفشو يداؤت ىلبأأ
 بطعم ءاؤشلل ”هباقو جمد يذ ”.مغأ يظ ب نم

 هدنع نم مرقلا ءالؤه يناتأو « ةيراطا تأطبأو انفرصنا ةمتعلا تبجو امان

 تاخدو نينئمؤأا ريمأ ا, اهنع تفرضنا مث هءدلع ىتنوفطعتسو « ىتميخص نولس

 عاجلا + ١ لاقع  نطالخ : ينانأ“ نتتح تاخد ::نأ إنا ا 5 نم ماجلا
 انا ديلا اه رخو قاث تنملف 4( كنولظي ةاراذ اوقرط ذقن افلا >1 خم
 نسا 'انجربال .هللاو :  لاقف ءاسؤزلا نم ةادع ف يراد نوكأ دق ةرمضب اذاف

 ا : تلق © يتديس ةيرامجلا نم اهتذخأ ىتلا رانيد ةئامسمخلا انيلع قفنت

 هرمأ يف ينرظاني لزي ملف هسفن ىلا ينيذج مث « ةعاطلاو عمسلاب هللاو
 ةعقر هل تدرو دغلا نم ناك اانكلف' + ةلجوا ىلا: رضا مث « ءاسملا لبقأ ىتح

 « هيلا هعم تريحو كلذ تلبقف ينرازتساو رانيد لأ هنقف سنك و مداخ عم

 زورينال هتددعأ دق اذه : لاق مث يندعقأو هدعتم نع يحنت يلا رظن اهاف

 عمسلا : تلق « اهيلا مدالا عم مشحت نم ىلوأ تنأو « ةيده يتديسل

 قودنصو بايث نم تخت ةثام اذاف ةيدحلا اوتاه رادلا يف حاص م « ةعاطلاو

 فلأ نالث غلمم قودنصلاو تختلا يف : يل لاق“ « هيلع لفقم بهذ نم

 0١ الكم ايلف اذاتساو اهلا انرضف لاصنالاب لضفت نم ىلوأ”تنأو راند

 يعمو « قارعلا رعاس عيلخلا : تلق 7 خيشلا نم : تلاقو « ينتركتأ ادي

 ةسسظلا انأك ةيراج اذاف < كلك : رادلا 0 تحاصف «© ةريض كدبع ةلده

 ىراوج ىلع اهيقرفو ايادحلا هذه ىذخ : احل تلاق « ةكبشلا نم ةتلفنملا

 نيثالث يف ةيدهلا يلوبق دعب يعم عمتجم نأ 0 عمطبأ : تلاق مث رادلا
 م يفف : تلأاق « ةيقر قدع لدعي ةردقملا دنع وفعلا ا : تلق 9 ةئس

 : تلق « نينس ثالث يفف : تلاق « كب ىلوأ اهصقنا ا: تلق <« ةنم ةرشع

 ادد ةنرقأ الو نك 1 تاو ١ الخلاف “4 *اًسنَتخا فقو ىرخأ ةطح اه

 وأ تلصو اف ًارشبم ةريض باب ىلا تردابو اهل جرسي نأ ترمأو هيتآ
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 نم الحر نوثالث اهسأر قوف اذاف تلخدف تنذأتساف « ءافلخلاو باب ىلع الا

 تبثوو - يتفرع يلا ترظن الق © مقويسب نفوقذ مدخو ناشو ولا
 « اكولم ريصلاب ديبعلا لعح يذلا هلل دما خيشاب : تلاقو يسأر تلبقو يلا

 تولي هرمش باحصأ ًافوقو هارت نيذلا نإ « ًاديبع هيتلاب كواملا لعجو

 يف هنأ واو هجو يف هيلا ترظن ال هللاو « هل عوجرلا يننولأسو « يتميخس
 ىلا ابرقتو ةرمضب ةتامث نينمؤملا ريمأ اي تدجسف ءاوح لاكو فسوي نسح
 باط هرضحع باط نيف خيم اي المم : ةريض باجح ضعب لاقف ةيراجلا
 ام لوأ اذه : تلاقف قاروأ اههف ةطيرخ ينتلوانف © اوفرصنا مث هدلوم

 ا بهذلا ءامم هيف بوتكم ىقب ضيبأ زخ بوث اذاف « هنم انيلع درو

 نم ًارطل تفصول كتايح هللا مادأ كيلع يضاغت الوا ممحرلا نمحرلا هللا

 نتك ذإ « علف .يمالط فيس تنكسحو كيلع ىتع طوض تطال 0|
 تفلاذف انريغ انملع ةرثؤملا ءافولا ةلَقو دهعلا ءوسل ةربظملاو كسفن ىلع ةيناحلا

 ناعتسملاو « ركسو وحصو لزهو دح ىنااح ىلع اهل كسفن تْسرفو ىاوه

 رعبم تاسأ هده . قعقز :تنمض دقوا كوابتخا ءوس. نم نا 4 ظ هللا

 ١ : يهو ابوبلا رظنلا لش 00

 اعّرج 'مكنْيبا يضقأ تذكو امّطق '.كفارف يلق مط

 امجطْضم ليآلا يف ينج ماني الو داقألاب نيعلا لَحكت' ام

 اًمسْنُم طق ضنالا يف يانيع ْتدجَو الو تان ذم يلشيعال
 ال. فيك : نتلاق:* ىلتباو هنع تملم فيك ,. يننمثدحت الفأ ؛ ال كلف

 000 قئروخ ىلا انمعدف ناهلس نب دمج را ةحافت تدصتنا كثدحأ

 ةيناطلس ةقارحب اذإ كلذك نحن انييف « بارشلاب انل تعد اذيعط اهف نابلس

 « هناكمي يل ملع الو رامعلا اذه مويفو كولملا ءانبأ نم ةدع اهينو ترو دق

 : تدنغو دوعلا تلمح تنك و



 ايه

 ةئيضو ةيزاج تعلط نأ الا ناك ايف اذبذل انيلا نحرخا ىراوج اي رادلا يف

 ويك ىلع اهرصخ ةقد ن< حتر لح وتسم همم يشع نيدلا همه نيمكلا

 نم ةخييطب اهسأر ىلع افاطتخا نسفالا نافطت# نآذ زبحععو نيدخيف زا اهزدع

 8 اهنناح ىلع بوتكم روفاكلا

 0 سك 2. 0 - 7 ف قلم

 هانضاو بدلا لتفا م هأ كلا نم هأ

 : برتكم كلذ ثوددو
 "ب مك يب ع سك 2 0 0 0 ا 2

 ٍلاجرلل دويص لدلا ةميخر 2ىطخلا يف ةسايَم ةَراّيع

 : ىهو رطسأ ةثالث اهتباصع ىلع ةيلاغلاب تيتك دقو

 ع د ا ل ل ل
 دوعت حاوداف تضر نإد ىلتق سانلا تيار تيِضغ اذإ

 2 و4 0 0 ا
 ير نم يحن و مم تيم رحس 0 ا اهني يف امل

 ع 2 7 1 0 1
 دسيع ا نيملاعلا الكف ايش نيملاعلا يبست و

 ترفصا ةعقرلا تأرق اهلف « كتيحاص يبجأ و يئرقا : لاقو ةعقرلا اهن وائف

 : ل لاقف < ركسلا ف تباعو مالغلا هحو ِق أم تبرذو اهممفزمو تورعو

 نم هللارفغتسا ثنا لب : تلق « هيف تدش.م امم هللا رفغتساف خيش اي.تنأ امأ

 : لاق « ًاريظن رشلا ىف اه ىرا ام هللاو « اهنامتا كك رتو اهابا كنارجه

 ام : تلاقن « يب تأدبف تلخدو تنذأتساف اهيلع تدرو ىتح ىليذ رجأ
 مث « ردقلاو هللا ننال تكللع ذل 1 تاق نيالاو :سولا تلق! خشلا ءارو

 حدس انأو اهدنع نم تدرخو باوثأ ةرصعو راشد ايدي ل كازا

 ىلإ هيف تدع يذلا ماعلا يف اهرب ةفرعم الإ هللاو ىل نكي :لف نايلس لآل
 نوكت ال ًابابسأو 4 م 4 ارمأ أما ىلع تدحوف الع تدروف ؛« ةرصبلا



 "غم

 هتفلكت 1 فاك ا1 ريصقتلا دح نع جرخم دوهجلا غواب نأ الولف « ةنجه

 كك رثب ابلعو كم اهسانإ عم ىنعم ةعقرلا هذه بتك نم كتمداخ

 اهلعجاف ةعقر ةليضف لكب هللا اهطسب كدي طخمي ططخاو « ىرسأ ةتيم اسفنأ

 « اجرك اذانأ يتلا تايلاخلا يلايللا يف اننيب تناك يتاا تاولخلا كلت نم اضوع

 كر هيسالا ىلا ىالوم تعحر تناف 9 2 كرو هم كل تلا ىديسص

 تغرف اف « عرلا كلو ةيداغ اكل تنك" -تلبلا صراوع نه يننذقنأو

 بحو لو يلدعساب 1 هن 21 - ىانا هل وان نينم وما ريمأ ١ باتكلا نم

 «ءام ةيرش تلأس دق تنكو كيلع يفوقو لوطا يتءرح كتمزلو ىلع كقح
 ايارش انيلا نجرخأ رادلا ىف تحاص مث « كنع انمهف ام هللا رفغتسأ :. تلاق

 تاساطلا نهدنأب ةفمصو نوثالث لبقأ نأ الا [راك ايف « ءام ريغو ءام نم
 مث ءاملا تبرشف ابارُسو اعاتفو اجلثو ءام ةءولم حادقالاو حادقألاو تاماجلاو

 ديبعلاو مدخلا ةرثك و لاحلا ءاوتسا نم اذه ىلع كتردق عم يتدساي : تلف

 اذا ىتح مالغلل ةيعارم فقت نأ يرارجلا ىد_-ا نيرمأن ال مف .يراوجاو

 : تلثمنذ خيش اي طلغت ال : تلاق 9 هيلا نيجرختف كنتالعأ رم
 3 01 9 : اكآ ع " َك ىو

 هيفنب هيف ماق أرما ماراذإ هنأ لجا نمثيللاق ثع ةلابغ
 نب دمحم ىلع تودغ تحرصصا امف « نيئمؤملا ربما اي اهنع تفرصنا مث

 ناز دق ًامالغ تيأرو كولملا ءانيأو كولملاب الفتحم هلي تدحوف نابي

 : ليقف هنع تلأسف هقوذ ريمالا هعفر دق الامحو ًانسح هيف نم قافو سلحلا

 هللاو وه لح ام ةئيكسملاب لح ةقيقملاب يسفن ىف : تلقف ةريغلا نب ةرخض

 دق وه اذاف هراد باب ىلع تفقوو ديبرملا تدصقف تق مث ؛ ىرأ ايف اهلتاق

 هنم ترند مث ءانثلاو ءاعدلا يف تغلابو هيلا تيثوف ليلح بك وم يف درو

 ا ٠ لاق مث كحض اهأ رق اهف ةعقرلا هتلوانو اهنمبو ينيب يذلا 5 هتضرافو

 حاصف « معن : تلق ؟ ليدلا ىلا رظنت نا يف كل لهف ا انل دبتسا دق خيش
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 نزلا كلا اردقلا لكم وهب + لرفأا قعألا كلا": تلاقو او زها ىلإ :توظنف
 سامل رطع ضاسد يف ةرقُسش هولعت بارغلا كنحك ءاعقر ةرطو درجأ درمأ

 روينطلاو درعلاب براض جا رطشلاو درنلاب غال حمرلاب نعاط فيسلاب براض

 هنم يل اصقن ال ىنع هفا 0 الإ ءيس هيسعب ال نزو لدعأ ىلع رق 2و ينعي

 تأغنأف © هزع هلريش فيك. و م ا ها كلف هملع يفار ال اقع لو

 : لوقت

 ممالت تافجاس يئييع 0 2 ماوتسف رابتلا 1 1

 7 وي

 مج ال يتاقمَو رحابصلا ىتح ا 00 موجنلاى .ةرارق دقليدالاو

 00 اع نواش لازق يرام“
 هه عم 5 ا 2 م

0001 

 ممجتأسم هؤ هيتنجو 5 ردح هك ا

 عه مئاونق يف ْنصْعلاو ىهز اذإ بيضقلاك هنم ُدَقلاو
 2 ل - هَ

 عيذأ 0 9 ردب لاث كَ 0 لسكأ و هقمالخ

 9 اذام هب عنصت : تلاق ؟ نوكي نيأو همسا ام يتديس اي : ال تلق
 [لغ كلاق ؛ لاظا ف يكتسي نلضفلا فرعتأو هن اقل ف فيك. قل ل

 ةعقر هيلا انل لمحتو « هتيقل اذإ اناقلت : تلاق 7 يه امو تلق « ةطيرش

 ةرفص يبأ نب بلهلا نب ةريغملا نب ةرضض وه : تلاق كاذ هركأ ال : تلق

 مث ينفخ نأ نم رهْشأ وهو ىلعالا دبرملا يف هرصقو عاحجس يباب ىنكي
 اهناك نيدعاس نع ترمثو ! ًاساطرقو ةاود يراوج اي رادلا يف تحاص
 يك رت يدبس ميحرلا نمحرلا هللا مسب : تبتكو ملقلا تلمح مث ةضف اراموط

 نوكي توعد نا يناعدو «© ىريصقت نع ءيبش يوعقر ردص ف ءاعدلا
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 سمشلا ىرأ : تلاق «© ىتفلا اذه كقشع نم غلب ام هذها, : ال تلق

 برو تبأف ةدعب هارأ ا_كةعواف مهربغ طناح ىلع اهنم نسحأ موطن اح ىلع

 زيزع : اه تلق « لقع ريغب نيعوبسالاو عوبسالا يقبأو يدسج نع حورلا
 مسجلا لالحملاو ىوحلاب بلقلا لغشسو انضلا نم كب اه ىلع كنب يلع

 نكي مل ول فيكف رثبلا ةقرو تنوللا ءافع نم ىرأ ام ىوقلا فعضو

 تلاق <« ةرصملا ضرا يف ةنتفم تناك كارأ ءيُش ىوملا نم كب

 لاىكلاو لامحخاو لالدلا ةفحن مالغلا اذه يح لبق 03 ا هللاو تنح

 ام هذه اي : تلقف « مالغلا اذه يننتفو ةرصبلا كولم عي تنتف دفلو
 هثيدحو يثيدح و ندا دباوأو « رهدلا باون : تلاق 79 [ىحنب قرف يذلا

 زورينلا مايأ ضعب يف تدصفا تنك يا ! يرمأ كينأو نأثلا نم نأ

 نيحايرلا ةدضنو بهذلا يفاوأو شرفلا عاونأب سلب هلو يل نيزف ترمأف

 تافرظتم نم ةدع يبيمل ترعد ثدي « راهبلا عاونأو روثنملاو قئاقثلاو

 ةنيدم نم هملع اهؤارش ناكو نارهُسش ةيراح ىراوجلا نم نويف ةرصبلا

 تباحأ نم لوأ تناكو يب تعلو ةبراطلا تناكو « مرد فلأ ةئاغاث نام

 اضع ىنعطقت ىلع اهسفنن تمر يدلنع تلصح اماف « نهنم ىنتءاجو ةرعدلا

 او عمو ائماعط كردي نأ ىلا ةوبقلا نزين انولخ مث 2 اصرقو

 اهدي تبرض نا ىلع ركسلا اهلمحف «:اهقوف انأ ةراتو <« يىتوف يه ةراتف

 لاجرلا ريصآ يذخف نيب تراصو اهلبوارس يه تعزنو اهةلحف يتكت ىلع
 يطرق قتلا دقو يسبح ىلع لخد :نزإ كلذك نحم :انيض « ةاينلا نف

 ل ةربملا فودص ا ىنع فدصو كلذل زاعشا انيلا رظن اهله ىلا>لخ

 دنم خس ا اناف < احراخ ا هلمانأ ىلع ضعو مجالا لدالص تعب“ اذا

 فرحي ىلإ بتكي الو نيعب ىلإ رظني الف هفطعتساو هتيبخس لسأ نينس ثالث

 7 محعلا نم مأ وه برعلا نمنأ هذه اب : الا تلق « الوسر يل ملكي الو

 دالوأ نم وأ امامن دالوأ نم تلق « ةرصبلا كوله ةلج نم وه : تلاق

 7 باش مأ وه خيشأ : اهل تلق « ابك ولم ميظع نم : تلاق « اهراحت



 نذر

 درعلا ربادو ةيلاغلاو كسملا داوس اهنابرج بلغ دقو ردلاك نائمأو واؤللاك

 ةياحو زيلهدلا يف ةفقاو ىريح ةحلاو يهو قولا قرع اهننل ىلع ىدنملا

 دايك ١ ىلع رط# انأك اهلاخلخ تاوصأ العن ريرص طلاخ دق اهتيشم يف رطخت

 : : ىدوألا ل لاق اك يبف اهممح

 هيك ا ارا تلك اللاغ انانهرد
 5 ٠ ع

 الثم ينسخ.( َ 'ىرئاك اهتساحم يَ ِءْرِج لك

 الدب السود 1 ابتعارب يف ثْنَك ول

 « رادلا اذاف اهيلع لسال اهنم توند مث نينمؤلا ريمأ ان هللاو اهتمبف

 تراسلب مالساا تدرف اهمبلع تملسف كسملاب تقع دق عراشلاو « زيلهدلاو

 يباصأ بيرغ خيش يلا يتديس اي : اهل تلقف قرحع نيزح بلقو « رسكتم

 اهنا عا كلا وا ثلاقد# يرحل -ءام نم, ةلارغرا ىلإ يري قلع
 ! بع .ةيآلا قديص اي .: امل تلقف ! رجالا راخداو ,ءاملا: يقش نع :ةلوغشم

 ةنحتم يللاف كلذ عمو ينديرب ال قب هةيبأو ينفصني ال ن ةندأ قس اع نأ كلاش

 هليديرت نم ضرالا طمس ىلع له يذدمس اد : :ساقلا تلف ءاقر قوف ءابقرب

 نم هيف هللا بكر يذلا لضفلا كلذ ىلع يرمعل هنا : تلاق كديري الو

 وه : تلاق « زيلهدلا يف كفوقو اف يتديس او : اه تلق « لالدلاو لامثا

 يف ةرلخ يف امعيتجا له يتدمس اي : ال تلق . هزايتجا ناوأ اذهو هقيرط

 اهعومد كو او هدفا ةيفنت 9 تدعم بح مأ تاقوالا نم تقو

 1 لوقت كالا هيد ىلع لطك امدح ىلع

 يا 0 00 مه حو ١ قل ا ا

 دعر هشمعق تاذللاانج مشل ةضاور ظنا ةنا وللا انكو

 هنرف ىلإ نجي ادرك ىأر نمايف معطاق َكاَذ نمْنصُقلا اذه 22



 نش

 ُ 51-5 قس 0 0 َّ 7 90 3" 3

 0 نع ىف رمجي ياسا 2 ىَنْصلا نا

3 5 8 
 هدسح نم + ! القنا الإ ردساحلل 3 سلف

 هتلأسف ةيراخلا ىلوم تسفاوو هدنع نم تفرصنا مث « ةصقلا يل حرش م

 لبيس نم اهعيب ىلا سلو رهاط نب هللا دبع ريمالل اهتيرتّا لاقف اهعيس نأ
 : هيلا تيتك و هيلا اب تبجوو مهرد فاأ نيسيخي اهتيرتشا ىتح هب لزأ ملف

 0 2 كاع يول 54 ع 35 ١

 هدسج ىلع ي رج هعما دم ى 00 هدمك ىلع يوطَم كبحم اذه

 هدبك اةلظىرعا د هب 3 انديتاو 6 مج را الأس يه

 فلأ اهف تبصأف ةعيبر رايد جارخ يفالوف هدنع اهعقوم نسحو اهلبقف
 كلما دبع ىلا هلجحوف ةلمل تاذ ديسرلا قرأ : يلاتدحسلا لاق مثرد 5

 ةدّسشو همون ةءفادم اهملا اكسو (هرضحاف عيلخلا نيسحلا ىلاو يه.دالا

 ريمأاي معن : لاق « نيسح اي تنأ أدباو (كتيداحأب يناللع : اهل لاقو هقزأ

 ترايلس لآل ًاحدتمو ةرصبلا ىلا ًاردحتم نيدذسلا ضعب ىف تجرخ نينهؤملا

 موي تاذ تجرخف « ماقللاب يفرمأو اهلبقف يتديصقب نابلس نب دمحع تدصقف
 راد باب نم توندف شطعو رح ينباصأف يقبرط ةبلاهلا تلمجو. دبرملا ىلا

 هاتسو وثني بضق اهنأك نوكي ام. نس ةيراخم انأ اذان قسما"
 اهلع نابرجلا ةحوتفم سأرلا ةرساح رصحلا ةفهفبم نيبجاحلا ءاجز نينيعلا

 اهصمق ةرمح اهندب ضايب ةدش تلع دق يفدع ءادرو يرانلجذالا صيق

 لثم نكعو يطابقلا يطك نطبو نيتنامرك نيبدثب صيدقلا تحت نم ًالألتت
 ًازرخ ةدلقتم نينمؤملا ريمأا, يهو ؛ ةوشحم كسملاب ةدعج ةمح ا سنطارقلا

 جبسلاك ةرط اهنبج نحص ىلعو اهارت نيب رهزي رهوجلاو بهذ نم
 رغث هتحث ىنقأ فنأو نالسسأ نادخو ناوالحك نانئيعو نائورقم نادجاحو

 سا عااد



000 

 .كلذ ىف تاقف « اس اندطصا نأ ريغ نأ نم اوفرصنا مث « اهيلايلو

 0 الو وهز م 0 باح وذم ”موق يوم تقلطنا ين ِ ١ 4 0 2-0 ]- 082
 و موباماموقكفآف يك م مك 0 وهم اسألوا

 اوقاخُ الو اوناك امو موق رابخأ مريخأو مدل أ ضرألا يفلغأ

 اوقلطن | ةعاس ينإوانقلطنا نيح ١ 10 وقلا تلقل تقدس لو

 مايكل ودا + تدعاجا انما دماج
 ١ ٍِخ هده 5 ١

 | يس لوألا تكردال نك رخ 0

 ل قارا يفيع وذ رهو 3 الح نم يراجأتبأ تنك نإ

 الخلا كلذ ًاديدج د دوعي ناف اق ادئاع ٠ 0 دج لك نإف

 ةدارقلا متأ عم ةبيحخلاو دهلاب انأو ةلزافلاو ثيدحلاب 0 رفظف لاق
 بهو نب نسحلا همم نع نابلس نب بهو انثدحو . ةثداحلا بذك و بعتلاو
 نب دمحم نب ديزمو قئاولا::دنع نم تايزلا كلملادبع نب دمحب جرخ : لاق

 اه ةرظنم يف ءانسح ةيرام اذاف رهاط نب هللادبع ليك و ينوراملا جرفلا يل

 تأموأو مالسلا هيلا تأموأ افيرظ المح ناكو هبك وم تأرو هب ترصب اهاف
 نال هتيأرف هبلا تلخد ةلزنم ىلا راص املف ام بحعأف اهردص ىلا اهديب
 : نسحلا ابأ اي اهدم كارأ كايا كاش انكر يسم ل ناكو تدهع ام
 : لوقي أثنأ مث ركفم هيفانأ ًائيك تيأر : لاق

 نر - 3

 هديب انها ىموا دس ىناب او

9 



 فيي

 اهلف « كلذ سانا مظعتساف « هاك و هريرس ىلع ةعم هسلحأف هب أدب سانلل

 الإ |ذهاسم : اولاقق . كلذ سائلا ركنأف هلمحو هل نذالاب ًاضأ أدب حصا

 ةوسن رشع كدنع :كلملا اما : ىدغ هك لاق مت . مايا كاذ هب عنصف ري

 ام مكح اي : لاق هيلع لخد امف لعفف اهجوزتيلف هل لق مث نهادحإ قلطف

 ىلا مككح جرخف اهتقلط دقف ةنالف جوزتف دلول أذهب محاست  يسفن تل

 ىردأ امو يف عنض ام دحأب كلملا عنص ام ريوع ابا اي : لافف يدع

 لعفف هتأرما كل قلط م كتأرما قلط : ىدع هل لاق . هيفاكأ ام

 لوقي هيفو . هتأرما يف هب ركم دق هنأ مكح رلعو هدنع يدع اهب يظحو

 :: رغاظلا
 0 ا 5 327 3

 م مك نم نامعشلاذخأ ىلا الإ ابل داعت 3 ِ ربلا ينام

 يجراخلا ريشب نب دمحم نع راكب نب ريبزلا نع سابعلا نب لضفلا ثدحو

 طرطاسفلاو * ل م نادمصي ةنيدملا لها نم نالحر انيلع مدق : لاق

 ةمحانشي نيمبقم هل 3 نباو يابا هللادبع نب ناملس ناكو . ةيورضم

 9كثيدحطلا يف ةحاح (مكل امأ هيخأ نباو نايلس ىلا ةوسنلا لسرأف . ءاحورلا

 نلقف ؟ نكجاوزا ع .٠ كلذب انل فيكف ةجاح هيف ال نكي نا لوسرلا درف

 ديلللا ' تلط نم فرن .ايعاط 9 نأ انغلب دقو ديعا انجاوزأ جرخ اغا

 مثدحنو متتلختو هيلإ ارعرسال هرك ذ نم ائيُش مه حرط ولف هريغ هفرعي الام

 انأ ال لاقف همخا نباو ناملس هيلا ىضيف « ريشب نب دمحم هب نينعن َمتْدَْس ام

 « ديصلا ىلا كحرخأ فرأ ينولأسو اذك و اذكب ةوسنلا انيلا نسرأ : دمحم

 انا نوئدحتاتو نوبلتت متنأو بصنأ الو بمتأ الو لمفأ ال هللاو ال : تلقف

 ىلإ م ) 7 512 | ىلا السراف ًاقومو ةباص رثكأو ابح دْسأ اذل

" 

 قدصلاب 0 تلز امف يعم اوجرخف ديصلا مه ترك ذو مهيلا ترصف

 مايأ ةثالث مهعم تققاف هتنفآ شح :قدملا عراضي ام بذكلا يف تذهل



 اقري

 مف ةيراجب اوثعب « يرمأ مويلع لاظ اماف ؛ مدقتأ الو رعكتأ 10 تيا

 عقربتم انأو يدب نم لمجا ماطخ تطشنو ينتتأ ىتح ودعت تابقأف ةدلوم

 لاق مث . ة ءاس يهجو يف ةيراا :ترظنف . ًانيعو اهجو سانلا نسحأ
 مأ تلاقف « يملا تنأ' نتح: ىللا' تداقوافرطلا ةقيدح :تيسمأا دقل

 ترظنو تلمأت مث ةيشعلا كتوعد امم سانلا نم تبحتسا دقل ةينب اب : ةيراجلا
 زوحعلا ىنةلزنأو نطف لجحرل هنا هللاو : نهادحإ تلاقو .ءاسنلا رئاسو

 ال كنتنبا ا نلف ١ ةهلفإ 9 تن" ني 20 تلاقوبا# سنا قلو

 الا هللا كتدشن : تلاقف <« ابهتصق اهملع تصصقو « تححملا الاء كوبا

 ةليالا لما ةيحاد يتنباب ينيت نا ىلع انك اناف ليللا نم ًامدزه كسفن ينترعا

 كنخدأ نا نم دب الو ةثاول هيف ناسنا وهو < اهحوز ريغ لحجر يللا ىف امو

 كلف اتك رتعا نا كنم ىوقأ هارا الو كركني الف درما مالغ كناف هملع

 ينئبيطو سررعلا بوث يناسلأف اهتلاخو اهتنبال تخأو تلبقاو ءاضيب دب يدنع

 دامت ءادفلا كل انأ : اهمأ تلاقو ةءتعلا دمعب لجرلا وحن يل نفاد مث

 اني ينتلخدأف ةرفاكحاا كيتأتس تا < ا اق عانت مالاب 2

 ااا ىلكي فنك و اعأ ئتتح انك رتعاف تلاق, اي ةثول هبا نا الا :فلألا ! تم

 اهءأ تءاج ىتح ةهينه الا ثبلأ مف < يلح ةرخرخ تفمم ىتح ليللا يف
 عم تلظ دق يه اذاف اهرس نع تشنتفو يناكم اهتلمجن اهعم يهو اهتلاخو

 ا ءيس ىلع ىولأ ال اردامم تضونف يبايث تيأو . فلور تاكا نلجللا

 ريغ ةطقس هنم رن ملف ةنص نيعبرأ رذاملا نب نامءنلا كلمو ناق . تقل ام

 00 | ةليكلا نم عير انهن ةاراك رشق امو ديك هنأ لهوا 7[ كله
 دقل ىدع اي لا لاقك هريزوو هيدن ناكو ديز نب يدعب اعدف اها

 فطلتت وأ فطلتأ نأ نم دب الو 4 توملا هنا ام رفظا , نثل؛ ةيزاخ( تيا

 يه ليقف اهنع 0 0 نمو : لاق « اهنسو يب عمج ىنح يل

 00 ااظ] لبق لا ىف« ةاوطأ نلرشأ نم" لغو ورعان 5 ةأرما

 نذأ اهداف . ًاربو 0 1-5ا ددجن تحرصأ اذاف همتك اف : لاق ال : لاق



 افرض

 تعفر مث ةلماش ةحيضف ننوكتل تماكت نثل هللاوف املو كسفنل يراتخاف

 ابهنم تلنو يغم تتابو عورلا نم ةبصقلا لثم تزتهاف اهف نع يدي

 اهنم تقذ امم ذلأ ايش قذأ و هتقفار قيفر حاصأ ينتقفارو ةمانلا ةوبشلا

 تءاجو رونلا قرب ىتح هب تيلب امو ينم كحضتو ثدحتن لزن لف طق

 : تلاق « كتخأ : تلق ؟ كدنع اذه نم : تلاقو تعاترا انتأر اهلف ءادج

 تتأو يبات تذديحأو هر ةملاع ابماف كار يرغا# تلك بسلا 5

 هب هللا ام هيف اذاف يربهظ نع هل تفشكو ينباصأ امي هتربخأف يبحاص
 ترطاغخو كركس بجحوو يدنع كتنم تمظع دة : لاقف « مبلع

 جرخ ه1 ١ مانع ينب نم لجر نعو كتأفاكم هللا ينم رح الف كسفْن

 نوامحتب موق ىلع مجبهف لزغ بحاص ةئيهو لاح اذ ناكو هبحو لقب ام مالغ وهو

 اهنأُم حالصال اف لج ىلع تفل دق ةليمج ةأرما اذاو اوزربو مهلاقثأ اودُس دقو

 ةدسلباو هلرئاو !:ايسو انها (قلطا لسحأ يه اذاف « اهيلع تفقوف : لاق

 : تلق ؟ لع هب كل لهف ًائبش كلأسأ : تلاقف « ريثك ريغ امالك انيقالتف
 : تلاق لجرلا : تلق « ةأرملا ما لجرلا ةدرج نسحأ اهيأ : تلاقف « : ىلس

 : تلاق * همعأ فيك و . تلق « هتءاع كلذ ملعت نا تببحأ ناف ةأرملا لب

 ىتح لبقأ مث ةمكألا غابأ ىتح يشمأ مث ينع ابيمرأو يبايث نم كل درحتأ
 نإ هللا دبع كل : تلقف « تلعف ام" نلعفتل هقاثيمو هللا دبع ىنيطعتف كيتآ
 امام « طق هيلا ترظن ام نسحأ نع امامث تقلأف لاق « هتلمفأل تاعف

 ينبع ةمعنو ءافولا : تلق « ءافولا : تلاق ىلا تبتنا اهلف « ًائدحو ةفاظنو
 املف « ةيافلا دعب تيضم ىتح مهأهأو نايتفلا ىهبأك انأو يبايث تعلخف
 ةسدال هرهظ ىلع تلاج دق يه اذاف ىلح ةرخرخ تعمس ىدملا يب فصتنا

 تسيلو « يلع جرعت ملف اهتيدانف « ةجحلا تمزل دق يسوق ةبكنتم ياي

 يملا رثأ يب تعبناف « هترجزو اهريعب تبك رو « اهراخي ترمختو اهايث
 تبشخ ذا لمجا نع فكأ تلعمجو اهارا ام ىتح يشحولا قش تذخأو

 انأو ! ىلبقا كحيو نوداني اوامجو دعب نم ينأور يتح نعظلا قا نا



 فه

 ءاديج اذا ىتح اليلق الا ثبلن لف هيف اتدعو يذلا تقولا يف دعوملا انينأ

 اهنع ًاياوم تبثوو اهيلع لسو احناصتف رتشألا اهيا بثوف انم تندف يشق
 وان حيبق الو ةبير نم اننيب ام هللاوف « تعجر الا كيلع انمسقأ : الاقف

 ةلمح كيف ام : رتْدالا لا_ةف « اهعم تسلجو اههملا تفرصناف كنود هب

 نا. الا لمس كلذ ىلا ام هلاونالا :٠ كلاق:ق ةلمللا كنم دوزتنف ءاد.ح اب

 ولو كلذ نم دب ال : لاقف ! رشلاو ءاللا نم لعت يذلا ىلا عجرأ
 # للي ,: تلق 9 ريغ ؛!كيحاصي/ لبق. :. تلاق « .نضرالا: ىلع ,ءاّيسلا ١ تغقذف

 كلذ يف ناك ولو هيلا هتنم يفاف كلادب ام يلأساف ؟ يدنع الا ريخلا لهو

 ىلا بهذا : تلاق مث يبات تذخأو اهاث ينتسبلأف يسفن باهذ هلك

 حدقلا كنم بلطف ةمتعلا عم كيتأي يجوز ناف يرتس يف لخداف يئابخ
 حدقلاب كيتأي مث بلحيف لمفأ تنك كلذكف كدي نم هطعت الف هيف بلح

 هذخ مث كدكن كيلع . ليطي ىتح هنم هذخأن الف كاه : لوقف انل انآلم

 تلعفف تبهذف ح.صي ىتح هارت تسلو هلادرب دبدس مث هعضي ىتح هرذ وأ

 تيوهأ مث هيلع يدكن تلطأف نبلا ةيف حدقلاب ءاج ىتح هب ينترمأ ام

 اذه نا : لاقف نبللا هنم قفدناف حدقلا أذكناو هديو يدي تفلتخاف هذخآل
 رادقم يننرضف اطوس حجرختساف ءابشلا بناج ىلا هدي برغو طرف» حامطلا

 "اونا السلم لاو :الؤ. هلم يلوعزتناف 0 هم تءاح ىتح اطوس نال

 داو نع ارجرح الخ نيكتسلال ءرجوأ7 نآ». تبمهوو . يسوو: :قتلياؤ «نتححلا كلذ
 يهو يىناثدحف © اديج مأ تءاح نا تثيل امث هللا 0 ي تدعق مهعم

 يقنا ةما اا: تلاقف امنود يف وب ت.طغتو توكسلاب اهترئلأف اهتنيا يسبب

 مشا 16 يطب لليل كالذي هلل ىو ابوس انوارعتمللا» نادم لرقم
 بلآ لف كدنع ةيللا تيبتو ؛كسنؤن: كنأ كيلا لسرأس : تلاقف يدنع
 تعحامذا مث ابك أ ال اناو ينب رض نم ىلع وعدتو يكحبت ةيراطلا تءا> نأ

 كلت هذه اي : تلقو اهمث ىلع ىدي تددُس اهنم تنكمتسا اهلف يناج يلا

 اييلع رتس نم ىلوأ تنأو اهببسب يرهظ عطق دقو رتشالا عم كتخأ

 0 تحرح مب



 ؟ 6

 هللا ةودع اي كءاقس يعمقا همالك رخآ يف لوقي مث « انما :

 معل +0 تلق ! ها هئاف رخآلا ءاقسلا اذهو كانإ و ءاقسلا اذه ف عمقلا عضف

 كءاتس يعمقا : لاقو تفصو ام ىلع جوزلا ءاجف تلأس ام ىلا اهتبجأف
 بيستي نإللاب الا رعُس امف © يهاولا تعيقو حبحصلا تكرت نا هللا ينريحف

 غوبدم دق نم ءاشر لوانتو هعاتم لحو ةيبحلا رسك يلا ادعف هيلجر نيب
 ىرأ تنشب ىتح الجر الؤاهجو .الو ًاسأر يقتني ال لعحف نيل ||

 ام يربظب لمعف ضرالا يبجو تمزلأف ىرخألا نوكتتف يبجو هل ودبي

 ترذتعاو رشلا نم يب ام تأرف ةيكاب ةأرملا تءاج ينع بيغت املف « ىرت
 نب حلاص نب دمج ثيدحلا اذه ثدحو لاق 2« تفرصناو يبايث تذخأو

 ىأر نم نس هلع هللا :تاولص.. لاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نبا' هللا دمع

 ًامبارعا ناكو هقلطأف لكوتملا ىلا ةيدابلا نم لمح ناكو نيتئامو نيعبرأ ةنس
 : لاق « هلثم نامتفلا يف تبأر ام اماق ًاسحن هجولا نسح ناكو هنم بحمف ًاحيصق

 اجو مهنسحأ و لاله يب دمس ناكو هللا دع نب رتثألا هل لاق ىف انم ناك

 امهرمأ رهتشا اهلف « لاخلا ةعراب ءادمج اهل لاقي ةيراحي ًابجعم ناكو ًافك مهاخسأو

 نيقيرف اوقرتفاف ىلتقلا اهنبب لتق ىتح اهيتبب لهأ نيب رشلا عقو امهربخ رهظو
 تلق ؟ ريخ كبف له ريغ اب: لاقو موي ينءاج ءالملا رتْسألا ىلع لاط هلْ

 بحلاب : تلق « ءادبج ةرايز ىلع يندعاست : لاق «2 تيسحأ ام يدنع

 ءاسملاىتح ةادغلاو ةلمل و موي انوضو ايدك اوف. لاق « تْئْس اذا ضهناف ةماركلاو

 :ريمغاب لاقو كانه اندمقتو بعُس يف انلحاور انَْأف مه برس يندأ ىلا انرظنف

 ىرك ذب ضرغت الو ةلاخ بلاط .كنا كاقلبي نا ركذاو دنا 4|

 مالسلا ينم اًٌمرقتف نأضلا ةيعار ةنالف اهتيراح ىّقلت نا ىلا ناسل الو ةفشب

 هب يفرمأ ام ىدعتأ ال تجرخف : لاق « يناكم اههعتو ربخلا نع اهلأستو
 : تلاقف ريخلا نع اهتلأسو هناك اهتمعأو ةلاسرلا اهتمابأف ةيراطلا تبقل ىتح

 دنع يناوللا تارجشلا دنع يدعوهف كلذ ىلعو ا. ظفتحم اهيلع ددشم يه
 ىتح انلحاور اندق مث هتريخأف تفرصناف ءاثعلا ةالص عم تريبلا باقعأ



 فرقت

 نب محيرط وه اذاف انيسانتف ةليمح ةئيهو ريثك لقثب هناهغ ءاج ذا ا

 : حيرط لاقف « اهافرط كردي ال انم ةلفاق يف انلحتراف « يفقثلا ليعاسا

 انلزنف « كلا كلذ : تلق « انتادبأل حورأ ناك قرطلاو تاناخلاب انولخ

 نا كل له : لاقف « رحشلاب لملظ رم انيناح ىلاو انيدغتو ناخلا دغلا نم

 ريثك برض راثآ هيبنج نيب اذا هبايث عزن املف هيلا « انرريف 9 هيف عقتتست

 ككارعذ انبأر دق : لاقو « مستو نطفف يلا رظنف رد هنم يسفن يف عقوف

 ثيدحلا : هل .تاق .انرص امأف « ةمشعل اب انرمص اذا يرجي كلذ ثيدحو ىرث ام

 4 كياطلا كل ًاردايم تح رخف 4 ًاريخ ىدب 1 هيت اماف ِء 0 0 فسوب

 6« هل دوعق ىلع ىبارعا ىلا نع دحأ همف  ىيحصلت سلو قيبرطلا يب دما أملف

 ره اذاف دثنأف ةيوار وه اذان رعشلا قفىويوو 6 ثيدحلا نس كثدديؤ

 00 | انوي : كلف © ئردأ' ال < لاق: تلتف نبأ نم 2: تلف: | عاش

 ينافجو اهلهأ ينرذح دقو ىشدع ىلع تدسفأ دق ةأرمال قشاع انأ : لاق

 عم دعا و رددعام م قب رطلا 4 را حلا نأب مب رتسأ اءاو يلهأ 0

 ا الزي الف: اعازاب اذدغ لزنت , لاق 7 يه نياف :: تله.« دعفم

 ااا 1 تل 7 قرطلاب كلذ رت :, لابيقف © .قيررطلا ناس نع خرط
 « ءارخلا ةيمخلا ُْق 0: لاك معن + تلق ؟ كلانه يبلا ميلا ىرتف لاق

 ىتح تمضمف كتلاسرب اهمتآ يلإ هللاو : تلقف ©« ثدحلا ةيحيرأ ىنتك ردأف

 ا ل هترك دف ةيبرع ةرهم اهبأك مح ةفيرظ ةأرها اذاف مكنأ ىلا تسيتلا

 معن : تلق ! وه يح وأ : تلاق ا الذأ ضقتنت تداك ةرفز ترفزف

 كز قرا يماو تنأ يبأب لف | قيرطلا ا ءارو ىلحر ف ها

 اع | هلآ يتق + تلق 9 سا ىف كل ليك ريخلا لع لدي انيح اكو
 كناف سمشلا نابريغم دنع كلذو هيتآ ىتح ينعدو ينعم مقأن يبايث سبلا
 كعسوبف ةنهلا ةنبا ةنهايو ةرجاف اي كل لاقف « يجوز كاتأ ليللا لظأ اذا



 رع

 ةراخلل بح ةدمو لزغ يديملا ف ناك“ ذ؟لانق ناساد نب هللا دبع نعو

 « ايريزتسا + نارزيدلل لاقف لاح هتاك هللا دمع يلال ةنبا نع هغلبف ءاسنلاب

 الف « معن : تلاق ؟ ماخملا يف كل له : اهل تلاقن اهيلا تءاجو « امترازف

 ٠ ىدبملا اهل لاقف « هنع ركتست و هل تزربف ىدبملا اهافاو مالا تاخد

 الف «© اهنم لانو اهجوزتف < كتمأ انا : تلاتف « كسفن يىنمجوزذ كيلو انا

 هلم كعب" ناآكا الف "6 'هنع ىكسما : اولاض ثاك اع انوخإ ترتخأ لاا ١

 له : تلاق اهملا تراص اهلف « امترازتساف « نارزيخلا ىريزتسا : اهل اولاق

 ينيب الا نارزيملا ترعشام ًاعم الخد امهف « معن : تلاق ؟ ماخلا يف كل
 م لمفن نا اندرأ ول اولاقف « مهنع ترتتساف اهيلع اودع دق هللا ديبع يبأ

 11 ممر ول هللاو ٠ مه تاقفا لحشست ال ازنكلو اناعفل انتم رح مئلعف

 ىدبملا تريخا نارزيخلا تعحر اهلف « اوفرصناف « كلب مدخلا ترمأل

 «© ةقدنزلا ىلع هللا دبع يىلأ نبا دمح ىدبللا لتق يف هلا ناكف كلذب

 : نارزيغلل لا_ةف « ةئيعو لاح نرع يفلأ تنب ةنرع نعااطبا هلل
 « معن : تااق 9 ماما يف كال له : نارزيملا اهل تلاقف اهترازتساف اهريزتسا

 هللاو: تلاقو نارزيحلاب ترئتساف اهافاو دق ىدبلا, الا ترعُس ام اتلخد اداف

 نإ تدرأ امنإ كليو : لاقف 2« كبحو بنركلاب نيرضأل م كلو نعل

 ا .هانأ تريخاف « اهنع فرصناف « كلذ ىلا لسم ال : تلاق « َكِحوَربَأ

 ةداقلا نساحم ب 4

 تجرخ . لاق يفنحلا دخلا دبع مهم ينثدح : لاق يناجرملا نسحلا

 ن اذاف « انءادغ ارئهو انالغ طسب تلزن املف « دادغب ديرأ ةفوكلا نم

 « :تاد ارذخأف ناماغلاب تحصف هراف نوذرب ىلع ةئيحلاو هجولا نسح لحرب



 ناشي

 ىصخ هل انو 00 نم عمتجاف 1 فضا نيساقف هن أمسن راد 0 لحد

 1 بناسلا نك رهرأا كلذ عفوو 4 ةءسداقلاب تاحرابلا ةأرما َْكا 4 ثعرف

 يضر باطلا د 31 ل باتكي نييسمال لمحو هعامف مسقملا ىلع ناكو عرقالا

 عم اد امي يلع 6-3 يفأرما ىلع داغأ كيك“ 4 موضعي لاقو « هنع للا

 هتدحوف راني شا ع لالخ ناكد تدتأب 4 ةيراطا ىعمو يل جئاوح ءارش

 يناذف كناكد يف هذه يتيراج ةسمالم : يل ثذأت اذهاب : هل تاقف ًايلاخ

 ند تف يو ثثمح لخدا كا تامدح 1: معن لاق 6 اهعمب ديرأ

 1 لو صسمق ف وهو ةم>ان 00 لَ 0 اذا تحرخ الف 14 ةيراخلا

 « كادف تلعج يل نذاتأ هللا مسي : لاق « معن : تلق تغرف : لاقف

 5 الا تاانأا كلغ ف ابنم ىرطو. نفقا: لاق! ”ديوالم كلوا تلق

 "الا هينأك باوامت . .عرسا ينا انس كرشي-الا » لاق 6 رح
 ىنب نم لحر لخدو 0 . كدبح 37 دعي ةيراطا ةيساتلا ىدح هتب راض

0 

 اهالوم جرخف « اهالوم دنع اهءانغ عيسف ةئيق ىلع ةنيدملا لها نم هرهر

 تدعتف ةروعذم تماقف يرهزلا نطب ىلع هتيراج اذاف 2« عجر مث ةحاح يف

 ]15 6! ارددع' لحال لق ل كنأل + :ثلاق 9 كيكتسا اما + .لاقف 4 نتن
 كبحو ىلع كتيأر ولو ©« بواغم علرص : تلق كاذق ىلع كتيأر ول ةنازا

 لاق هنا ةماث نع يككحو . ًابولصم ًاسراف كتيأر اما بوبكم ءاعو : تلقا

 ةييتشا تيناك و ًابقن ترقن ةيشه ناؤ © 1 نفقُس ءاسنلا نا : يدبملل

 تضقلا ىتح يدبملا ماقأو « لعفف اهنع لزش نا يدبملا هلأسف ةماث ةأرما

 تضقنا ا_هلف سدقملا تدب ىلا جرخو اهقلط مث ام ينبو !هجوزت مث امدع

 : 00 ينب وجيب ءارعشلا ضعب يندشنأ رهاط وبا لاقو اهحوز اهعجار اهتدع

 1 ل الا مو 0 تمر رعاقعقلا ين

 ”قيضو ل بكف ذلذأ يو 'عاسنا مكئان ىف متنأو



1 

 5 م . 0

 وه ىقدو ىراوملا جرخف 14 دمسرلا حاَصَف 4 تكتف » ة.هاد اهنا تن

 تيرطفاف امملع سلحو اههبحو ىلع اهلعجذ ةداسو نا هاو اسفل ١ يهو

 جب رخف » اهيحن تضق ىلدقو اهنع ةداصولا ىحنف تدرب مث« ًاديدُس ًايارطضا

 « هرصق-ىلا -اههوتم تك رو © يرعو لحدا اذغ ناك اذا : مداخلل لاقو

 7 لاقف 1 ىكسبف راو رسم ها زع دغلا 0 املف

 0 1 ى ملا 0

 دن هيض نا وا ”انلظارعا 0
 26 3 م 7 3 2 2 7

 ادد سفنلا هحومو ينيع ةرذ ترد

 0 هر 5 ع 1 ١ ع 1

 دب مججوتلا نم اهيلع يل ىرا نإام

 عنتماف جاتن يف انك : ريشق ىنب نم خيم لاق مثاهبلا نع يكح ام هنمو

 ىارف ةاصعلا انحف غرف املف 2« اييلع ازنف هليع انددشف ةرحح نم سرف

 لاق ةريغلا ةفخ يف هنمو . هعطقف هنائساب هرك ذ ىلا ديعف همأ تناكو ةرححلا

 ن* رشلاب ىءرتف كلها ىلع ةريغلا رثكت ال : هنبال يمشاحلا دواد نب نايلس

 « للا قلجرلا داؤف كفختسف كحضلا رثكت الو« ةئيرب تناك ناو كلحأ

 كايا : هتنبال رفعج نب هللادبع لاقو . ءيُش لك تبلغ اهناف هللا ةيشخم كيلعو

 كيملعو« ءاضغبلا ثروب هناف بتعلا ةرثك و كابإو « قالطلا حاتم اهناف ةريغلاو

 زيوربا ىرسك ناكو : لبق . ءاملا بطلا بيطاو « ةنبزلا نيزأ هناف لحكلاب

 غلبف أ رس هيتأت تناكو « ناجرابلا هل لاقي هتبزارم نم ناك لجر ةأرما قشعتي

 لاقف« موي تاذ ىرسك ىلا لخدو اهنتحاو هتأرما نع كسمأف كلذ اهحوز

 «ا. رقت الف اهتينتحا دق كناو « ةيذع ءام نيع كل نا ىنغلب : ىرسك

 اهبنتجاف < .نيلا كلت بانني دسألا نا -ىنغلب كالملا#ما 4 كك لا ١
 مهث اهل. .ةببق ال يات هل ذختي , نا.رماو :هتلاقع رك بصلعأل | 0 ١



 نفي

 ع نع ِِ

 جزم دق ريثك نم ربخ وه ًاصلاخ ًاقرم "فلا ٌليلقف

 4ب يل 0 لاقآ 2 ةنن 8 ءانغلاو رعشلا نأ قحسا ١ , ديسرلا لاقف

 دخاَو ا عفر مث ضرالا ف كلوب ةعاس هسأو يل ننمّْوم ا ريعأ م

 تنغف © ىنغ « احل لاق مث ىرخالا رحح ف هعضوف هذه رحح نم درعلا

 ٠  - 7 1 2يح" ص 7 1

 أ ر وجم مُكَسي مس و اقاخ ل | 2 وطدمعب كلتع 0 3

 داكار كلو انمرج ولي "ىلإ دييطاو نراك

 ىصحلا ءيطو نم دعو ىويلا عنك

 ًاريدج 00 كاذب 00-5 يدنع

 «© ىديس اي يل ملع ال : لاق ؟ هيف ءانغلاو رعشلا نم قحسا اب لاقف

 000 9 كس نمو + لاق“ ىل + تلاقف < ةيراطا ىلع هانا هرف

 000 للسلاو بنيان ةنيعا سار يكف تلماملا نأ تسال
 داتا و لاق“ بالو تقوي اله « ةللع .لزنم ىلإ اينانا ضما 2 ميداج
 « اهتس ملعت ردابت تعجر ةفيلخلا تأر اماف « ةيراح تحرخف روردم اب

 00 لاق 3 لكأت ام كدنع له ةملع اد : لاقف « هيدفتو هليقمست تجرخف

 ©« سلجو لخدف « معن : فلا 9 توك امد[: يلاتقت# يديس اي معن

 عفر مث . ًاسبايو « ًابطرو « ًادرابو « ًاراح لكأف ماعطلا هيلا تمدقف

 اهدنع ناكو ايراوح تعدو نيحايرلا عاونأو بيطلاو بارشلا عضوو ماعطلا

 لوانتو فتاويالا يف نهتفصو بايثلا عاونا نهتسبلأف « نينغي ةيراج نوثال
 دا رثللا دحآ1 ىتع هنعبا يقع 6 نيش  يرارملا رماق_< باركلا ذكرا

 برضف . ءاسنلا لحأ ن دل تاكو امافحا ترتفو « اهاتنحو ترمحاو اهنم

 ينغ يلامح ةملع اد : لاقو درعلا ذخا ف يراوجلا ضعب رحح ىلا ديسرلا



 فلا

 نات وردتا 4 لاف: كلذ ان.ظعأت حوفت ةبيط ةحئار اذاو رعشلا ىلع موظنم

 يبنيل مه. مداخلا اذه تلك وف ابحت اهنأ ينغلب لاق « ال : انلق ؟ اهنأم

 يف كلذك اه ,تدجوف تئجف اتعيتجا دق امنأ ينربخأو ينءاجف اهراخأ يلا

 اه مل هنأك هثيدح يف عجرو عفرا : مالغ اي لاق مث (هتلئتف فال

 لاقي ةيراح عيبرال كنك © لاق حادقلا نبا نع ليعمسا نب مهاربا انثدحو

 يسومل هذه : لاق امتأهو افاحو اهنسح ىأر اهلف ىدبملا اهادهأف زيزءلا ةما

 نأ مث كالا هيف تدلوو + هلآ نا بحا تناكذ < 4 اسرق لأ
 نيبو ينيب تعضو ام : لوش عمبرلا عمم هنأ نشل لاق عمبرلا ءادعا ضعب

 اَسأك هلواو هعم ىدغتف عمبرلا اعدف ىسوم راغف « زيزعلا ةمأ لتس شرا

 يدب نم اهمتددر نأ يلإو اهمف يسفن | .تييابف : عييرلا لاقف « بارش هيف

 لاقف © تسمم يلا ٠ لاقو هدلو عمجف « تفرض او :اينوقكديف يقنع برضغ

 ةيرش يفق يسوم نإ : لاق كادف تاعح كلذ لرقت و : هضدا لضفلا

 بزطو : لبق .:همري يف تامو هلاع ؛ئصوأ مث يندب يف اهل دعا |!
 قحسا باب ىلا ىهتنلا ىتح رورسم همداح ةعمو ًاركتمم ءانغلا ىلإ ديْشسرلا

 الف ©« قحسا جرخف «© بابلا عرقا : رورسم اب لاقف © ىلصرملا مهاربا نبا

 نينمؤملا ريما ىأر نإ : لاق مث 2« اهلبقف هلحر ىلع بكتا ديْسرلا ىأر

 اي: لاقف ةوعدلا رثا ىأرف لخدف . دشرلا لزنف « ءدبع لزنم لخذي نا

 ريما اي يدنع نك ام ؟ كدنع ناك نم برشلا عضوم ىرا يفا قحسا

 مغن :لاق ؟ ناترضاح اهبف : لاق « ابحراطأ :ثرتكا يتبراج ىوس نيئمؤأا

 تسلح ىتح درع اممهادحا عم انحرخف نيراطلا اعدف « اهرضحاف : لاق

 : تنفف ينغت نا دوعلا ةبحاص ديشرلا رمأف

 يمسأ هيف قاوشمملا صن وان روملا ىلع تن 2
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 ىذلا رعشلا نإ سنسألا !تدوا . نيكل نما كلنق نم صخا نأ لماع

 : وه هب ىنغتي نايلس هعمس

 -” 1 5 ول 0 ا 2 5-6

 ا انابل له واب ”يلحلاو رقم ءنم اهنم دما لع ىفدن“

 معلا ما ىبيأ هع اههجوا اكاضشم ىرام ام ردبلا ةليل يف

 1 6 ملا ع ملا 2 ا

 1 دَحْنَب خللا قول امممدقف سرخالو باوبا توصلا عني ا

 1 8-5 ةقرإ 0 داكن مدق لعيون ءءاعم عيطتستول

 ةدعاف ةفصلا هذه ىلع ةيراح لحروف مدخلا ب رصم ناملس لع مث

 نانس ىلا الاوساو ةيرالا تبهبحوو ؛ هرضحاف 321 كَ هلحوف 4 يكبت

 [لف فتايلس لوسر قبس تا مرد فالأ ةرشع لوسرال تلعجو هرذحي

 ”رسكتم بارّدلاب ينال نإ نرذتممأ _حابّصلا ىلإ ينتئتسا
 ى و ه 0 * تأ 0< 5

 ركن .موق يف نورغعملا لسّرأف

 نيطقي نب يلع نعو . 2 رك ب رمأف
 مداخ هاتأ اذا هباحصأ نم ةعاج عم ةليل تاذ يداحلا ىسوم دنع تنك لاق
 ءاج مث « أطبأن ىضيف « اوحربت ل ا و ءيشب هراسف

 ماقف ليدنم ىطغم أاقبط لحي مداخ هعمو .حارتسا ىتح ةءامس سفنتي وهو
 ام عض « مداخلل لاقو سلج مث كلذ نم انمحعو دعرب لبقأف <« هدب نيب

 نتيراح اسأر قبطلا ىلع اذاف هعذرف ليدنملا عفرا : لاقو قبطلا عضوف هادم

 رهوملا اهسأر ىلع اذاف امهروعُس نم الو طق اهمبحو نم نسحأ هللاو را ُّ



 يرحم

 : لاق اهلف لوثقم 0 ئضر و لاق

 : 35 5 7 2 > 202 - 6 دعو ما

 ىرهأف انوبلطي ىلا هر ترم ىدح 8 وسل هلع اوضرعف الع ًايراس هودوو

 ..هرظقت | ١

 ايلغ ةبوقعلاو ةرعغلا ةدش يواسم 0-7

 هعم رمسف هرافصأ صعب ف ناك هنأ كلملا دمع نب ناملس نع يكح

 ءاملا 3- يف انف »َ هيراح 4 تءادف ءوضوب أعود هنع اوقرفت امهف 6«: موق

 كلذ 0 « هيلع بصت رف اثالث هأ نيترء اهلا راشأو اهدمتسا ذإ هدب ىلع

 ةءحان ن< ءانغ ترص ا أه دسحب ليا اهعمسس ةدعص« ىه اذاف همأر عفرو

 ىدح هل تصضلاق ينعب لحر اذاف ترصلا عمق تحذف اهرمأف »8 ركسعلا

 ىرحأف :سانل, نذأ حصصأ امف « أضوتف اهريخ ةيراحي اعدف 6 قضغااش م

 همف اوضافأف ؛ همهتشب هنا موقلا نظ ىتح هيف ضوخم لزي ملف ءانغلا ركذ

 نم ةعمسس ناآك نم ا هوم نمل لمهستلاو ءانعلا ف ءاد 9 اوركذو

 : موقلا .نم ل )ز>ر لاقف 9 همم مينستب دحا يقل له 4 لاقف 2 سانلا تاورس

 9 ركسعلا نم كلزنم نياف : لاق ناكم ةلبألا لهأ نم .تالحر يدنع

 امهدحأ لوسرلا دجوف لعفف امهملا ثعبا : ناملس لاقف ءانغلا ةيحان ىلا أهوأف

 « لاق ع لاق هيف وه فيك و ءانغلا نع مل بف 4 ريعم هما ناكو هر ليقأو

 ةيحانلا رك ذف ١ تنك يحاونلا يأ يفو : لاق ةحرابلا : لاق 7 هب كدهع ىتمن

 لبقأف : لاق نائم : لاق 5؟ كيحاص مسا امو : لاق ترصلا اهنم عمم ينلا

 تارك فا وس دنلا باو « ةقايلا تعمض# لحفلا ودقهرا 8 لاقف موقلا ىلع ناملس

 هب رمأ مث« ةأرملا تبرطف لخحرلا ىنغو « ةمامخا تفازف ماما لدم

 كل بتكف «: نوئنملا مهو ةنبدملاب : : اولاق 9 هلصأ نيأ ءانغلا نع لاي يدصخف
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 -ٍ ة

 نذك أَو ةسغأ اولا كنلتتا ةنايخ ينع تغلب" دق تنك ل

 نلف اهدارآ ةارتتع نأ هلات رك ذ_ ةرتنع يىبأ دادس ةأرما, تناكو: . لبق
 امل هلع اهسفن تقلأن ةأرملا تماقف « فلتلا برض هيرضن هوبأ هذخاف اهسفن
 : هرئنع لاقؤ ةمجم اهعما ناكو هنكبو تاحا را نم هب م ٌتأر

 نوجا ار كب را

 1 8 مد دم :مأ

 37 تس مب امن أك

 ىلبق ىو ايل يناجت تيقاف
 2 دلع ةنعفلاو كفا لالا

 سادسا دبع دعنا ا لمق

 : اهمف لوش يلا

 مف نسا قد

 تكييوم طيبا لالا

 ةوقب لاشلا حير انل ْتْبِهَو

 يقل أو فيدّرلا ليم اهب ليمأ

 ا

 عبدأو ٠ ثالث نم ىّتش سمج

 ابار و تابرلاو ىو و 00

 يقتدي دالبلا ىصق أ نم نآَبقأو

 فورم ماويلاَل بق كنم اذ ناك ول

 00 م يظ

 ا دال مس 52 كَ

 فورصم ماويلا ينع ٠ كي لف

 هتدمصق هنع هللا يضر باطخلا نب رم

 ايئارو نم اهلجار وحنت و "يلع

 ايلاب د ل7 أ ىتح لوما ىلإ

 2126 بعءْرد الإ درب ؛ الو

 ايلامش نع نم نافشلاو ميرا اب
 ايراع الا رس

 تباع 00 ج

 ايماطق و ىتللاو ارو ىوزأو

 ايئاد ِدْئاَوَملا ضمب امنإ هلأ

 5 م 0

 ةدحاوو
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 مازحلا ةقحال ءاَدْرح ىلع ىحضيو اهبئاَرت ىلع تيبأ 3 هذ 1 0 2 ع 5 : 0

 نإ رغ كلذ غلبف « همعطق ىتح فشسلاب هيرضف هل راح كلذ عمسف

 الا ملع اذه نم هدنع ناك الجر هللا دشنأ : لاقف هنع هللا يشز باطخلا

 : تاببالا ماعو 6 تةشا كيلا . لاقف 6« هثدلحف لحرلا ماقف 0 ماق

 6 بو اا ما ا 2 - ل ص

 ليلا ردحح نب سقلا درهما جر> ال أ لفل |[ برعلا رابخا هنمو |

 ثراحلا نب ردحع>ح هايا مهانقل لخا يب ىلع ةرصنلا هلأسيل مورلا كام رصمق

 نأ دارأو رصيق كلذ غليو اهسفن نع اهعددخ نأ دارأو « رصيق تنب لسار

 : سفلا ءىرمال لاقو مسلا ف سعف صممقب رمأو كاذ نم ممدتق لعق

 ناك دقو « حورقلا د يمسف أهنم تامف حورقلا هيف ترثك و همسج دم مسلا

 : لرقي اهدئمذ هاحه هنا كلذ لبق رصمقل لبق

 ايفاوقلا هيف تيس دقو هيلإ ٠ ًابغارتأج ن أب يسفن هلتشلظ م 9 ها» 0 - ا 0 هاا

 اينازج دقاملثم ىَرِجُي عاصلابو ةتاللت امذقف ًامولظم كأ نإن

 لكأ تناكو رذنملا نب دراعنلا ةأرما ةدرحتملاب بشي ةغبانلا ناكو : لبق

 ىتح راسو هنم برهف ةغبانلا لتقب مهف نامنلا كلذ غلبف الاخ اهرصع لهأ

 بتك و « هدنع ماقأو هلع لزنف « يناسفلا مهبألا نب ةلبج ا كلملاو ماشلا ىقأ

 : نراعنلا ىلإ
 بهذم هرتلل وللا ءارو سيلو ةئبير كيضنل كرت لو تفلح لل ل 1 5 0 سول و 2 0 8 ل

00000 
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 1 د 00 : 00 م

 مارغ ءاسنلا ينامأ ضعبف ٍةَينمب اموي ةافل ذلا تع نِإو
 ماقم نيملاّصلا يف يل ناكال هتئبأ ول يذلا لاب نظف - ل . 2 1 2 3 20

 ماَرِك نوفلاس قدص هاو -يتظيفح تنم ام يمننيو
 ع 5 .٠ مل ر د6 هل 2

 مايصو اهموق يف امل تيبو اهتالص تمت |م اهعدْميو
 يجارق تارت (الاعز الو

 2# مل 3

 مانسو براغ يم 2 دقف

 رمم نأ انآ ىوريو . هّدفع نم فصو ال كلذ دعب رمم هدرف : لاق

 فتهت ةأرءا عمم ذإ هليل تاذ ةنيدملب سعي ناك هنع هللا يضر باطحلا نبا

 : لرقتو

 هبعالا ليلخ الذإيقّرأو ةبناجّدوساو للا اذه َلّواطت عجول .< 0 ٠ 3ك 00

 هبناوج ريرَسلااَذهنمع زعّرل ةايغ بر ال هفاالؤل ئاوف
 2001 رك م. ٠ ع 4+ هي “أ هم ماك ١

 لأسف بئاغ اهجوز اذاف ةأرملا نع لأسف هلزنم ىلا رمع عجرف : لاق

 : لاقف تقرطأو تيدحتساو 27 97 لجرلا نع ةأرملا ريصت م ةصفح هتنيا

 رثكأ ريصت ال اهنأ ملعت اهفرط تعفرف 9 رهشأ ةنس لاق

 الاجر! يزنلا نما لفت هنأ شيلا كاس“ ىلإ بكم ريشآ ةالتعاا قم
 يدوهب راح هلو راصنالا نم لحجر أزغو-.. مويلاهأ ىلإ رهسا ب اذإ

 : لوش اكبأو هرهظ ىلع ةلبل ا يقلتساو هتأرما ىتأف

 ماّنا ليل هسرمب تلح يئم ٌمالسإلا ُهَرَغ ثّمشأو
- 



 نضر

 نهاكلا ىلع درت ادغ : اولاق دالبلا اوفراش املف « اهعم ةوسنو ادنه مهم

 انحورخ لبق اذه ناك البف كبام ىرا يلا : اهوبا اهل لاقف دنه نول ريغتف

 ءىطخت ' ارشي قأنس نكلو 6 هوركمل كلذ ام هاتبا ا هللاو ال الا

 : لاق يرمع يقاب ىلع ةبس هيف نوكي ام ينموسي نا نمأن الف بصيو

 يف اهلخدأت ةطنح نم ةبح ذخأف كرمأ يف رظنب نا لبق هريتخا فوس يفلا

 أم ةيتع هل لاق نهاكلا ىلع اولخد املف « ريسب اهملع ىك وأو هسرف لملحإ

 اذه نم نيبا ىلا جاتحأ : لاق ةريك يف ةرمث : لاق يقيرط يف ينم ناك

 9ةوسنلا ءالؤه لاح لاب ايف « تقدص : لاق ربم لملحا يف رب ةمح : لاق

 اهبكنع برضف دله ىلا ىتأ ىتح اهبكذع برضيف نهادحإ نم وندب لعحف

 « ةنواعم هل لاق. اكلم نيدلةلو ةثحاف الو ءاحسر رنغ ىضمنا :.لاقو

 ! ينع كيلا : تلاقو هدب نم اهدب تعزف اهدبب ذخأف هك افلا اهملا بوف

 برح نب نايفس وبأ امجوزتف : كريغ نم كلذ نوكي نا ندبجأل هللاو

 عمسف هسفنب سعب هنع هللا يضر باطخللا نب رم ناكو لبق . ةيواعب تءاجف
 : لرقت ةأرما

 9 0 مل ا 4 ل -

 .مجاجح نب رضن ىلإ ليبس لهمأ اهبرشاف رمخ ىلإ لييس الأ
 : سس سرر نعال ََ . 1 1 + نع

 جاجلم ريغ ميرك احلا لبس مرك يذ قالخألا دجام ”ىتف ىلإ

 0 رضي ىلع - لاق حبصأ امؤ « الف ًامامإ رم ماد م امأ 4 رمح لاقف

 : لاق « ةنيدملا نم جرخا : لاقف « ليمح لجر وه اذاف هب ىتأف جاجحلا
 ةرصبلا ىتأ ىتح جرذف « يننك است ام هللاوف جرخا : لاق ؟ ينذ امو ىلو

 : هنع هللا يضر زج ىلإ

 مارلع اذ فت امنا تا'لو 2يتتمرحو يتارّيس نل يِرْبَعل

 مانإ نونظلا قيداصت ضعبو هتفنلك ناك ريغ ىنذ يلامو



 ايقيخز

 لاقيو . لذعلا فمسلا قمس : لاقف همع نبا هلق ىلع هنومولي اولعحف « لذتقمل

 « يدسالا ةرم ةأرما ةرئاف ( يسفن تحضفو يلق ريخ ) لاق نم لوأ نا

 ' او اع اهلل اعزب تاكو. 6 -اهنامأز' ىف ءاسلا لح ١ قمر تناك
 افرصممم اهحوز ناكو اهعحض٠ رضحب ._درا هترماف ابليا ىعرب امشدح هل اديع

 قعن ذا هباحصأ هعمو معطي وه انيق « موي ةريسم ىلع اهنم ةلبللا كلت لزن دق

 هسرف بك رف « ةليللا كلت الا رهعت الو طق رهعت مل هتأرما نا هربخأف بارغ

 ناح اهبمأأ ىهتناف ىقب امف اهنمأ ةلمللا كلت اهعنم وه نا وحرب وهو اعرسم رمو

 اههمسف «© يسن تحضفو ليلق ريخ : لوقت يهو تمدنو اهنع دعلا ماق

 هنأ ابهعب لاقف كدعرب ام : هل تلاقن ظيغلا نم هب ا! دعرب وهو اهحوز

 كلف « ةثيم ترخ ةقهطا تقبشف © يسفن تحضفو ليلق ريخ : ملع دق

 : لوقي لعجو دبعلا اهحوز

 دبسأ كاركذدب دجو نم انأ الو و كنم دانت امم درتملا

 فتراكو « يموزخلا ةريغملا نب هك افلا تحن ةبتع تنب دنه تناكو : ليق

 «© نذإ ريغ نم سانلا هاشغي ةفامخ تسب هل ناكو ©« شيرق نايتف نم هك افلا

 هجن اوح ضعبا هك افلا جرخف « هيف دنهو « هك افلا عحضف اموي تسملا كلذ الخف

 يراه ىلو ةأرملا ىأر اهلف « هطوف تيبلا كلذ ىشغي ناك نم لجر نبقأو
 نه : لاقو هلحرب اهبرضف دنه ىلا لبقاف تيبلا نم جراخ وهو هك افلا هآرف

 ىح تهتنا الو ادحأ تسل اعف تلاقا 9 'كادنغ اوم جرخ ىدلا لجرلا اذه

 نا ةينب ا اهوبا اه لاقف اهيف سانلا ركن كلهأب يقملا : اهل لاقف ينتهبن

 نم هل تيبس اقداص هلوق يف لحرلا ناك ناف « ينيقدصاف كيف اورثك أ دق سانلا

 نمملا نابك ضعب ىلا هتمك اح ايذاك ناك ناو « ةلاقلا كنع عطقاتف هلق

 اذه اي: هك افلل ةيتع لاقف بذاك) هلا ةيلهاطلا يف هب نرفلحي امب هل تفاحف

 جرخف <« نديلا ناهك ضعب ىلا ينيك احف مظع ردأب يتنبا تيمز دق كلنا

 اوجرخأو . موز ينب نم ةءامح يف هك اذ جرخو فانم دبع ينب نم ةعاج يف ةبنع
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 نيميلاو كلامش تّرصق اذإ  ارامذ ىمحأ انيثأ ملعتس

 نينر امل كيلع ةيكابو ارق تلدبأ دقل اهب تمل

 الذ <« لتثن كتلتقأل للاو لاقف مرشخ ةمرحو هللا كرك ذأ ةدمبع لاقف

 موي رخآآ يف ناكو همرف بكرو ًاراطأ سيلو هيلا جرخ ًاصاع هاخأ غلب
 بجر يف نولنقي ال اوناك مآل بحر لوخد رداس ليقأف « ىدامحا نم
 قوهرملا جأ : لاقو اليل سفينخ بام.د فقو ىتح قلطناف « ًادعحأ

 يلاو < بجرو ىدا#ح نيب بجعلا لك بحجعلا : لاق 7 كاذامو : لاق
 نع تزجع دقو لتقف اهذقنتسي جرخف ةأرما يل أ بصغ ةبض نم لجر

 نع هب ني اقف © ' هعم يك هعر ذخأو ًاضغم سفمنا جرخف “٠ هلتاق

 قبس ) لاق نم لوأ نا لاقيو . هسأر نابأف فيسلاب هعاقف هنم اند هموق

 ةلمح لكي اهبلطف ةأرما ىوم ناك يمخالا ورع نبا ماض ( لذعلا فيسلا

 ناك و « مضت ىلع تبأتو هتتأف ةيضخ نب دممع نب زيزع اهيلطو هيلع تبأف

 راص ىتح هفيس دلقتم وهو ةليا كلذل ظاتغاف اسأب هموق دْمأ نم مضض
 اذا مضض وده لاطو سانلا مان املف « هنايرب الو اعيتحا اذا امهارب نام

 : لوقي وهو هسرف ىلع لبقأ دق زيزعلا
 - 5_0 7 2 ٍِع -

 _ مفاصل انو است مه ىلع اهيلقا مال ينبل رعب مايتم

 حودص حدصف ائابخ ةيحان ىلا ىشءو هسرف طبرو لزنف عيسي مضمنو

 « اهعقاو مث رظني مضمضو اهقناعف هيلا تجرخف « امهنبب ام يآ ناكو ماها
 : لوقت وهو فسلاب اهلا يشم اهآو انف

 ةاَرع كبعو ابنع انب .تاكف ' ١ اشيبم نفعا شل لآ ملعتس

 يدانلا ىلا زربأ حبصأ اهلف . هوذخأف مضمضب موقلا ملمعف « هتقو



 لاري

 انذن اديد !هلأ كلذ نم داق. © ةعام دعي لفن ريق ىلا يف .قلطت نأ
 نم ةدحاوح راص نوبطفلا ىلا ةأرملاب اوقلطنا اهف « اهسبلف ةأرما ةزيب

 اهلف <« هفنخ يف انيكس دعا دقو « ةأرماب اهبشتم اه نقلطش ىتاوللا اهئاسن

 اهلخدف تببلا كلذ يف ةنازخ ىلا كلام لام نويطفلا ىلع ءأ ملا هيلخاو

 نيكسسلاب كلام هيلا جرخف اهعرتفيل اهملا ماق ةأرملا تاخوو ءاسنلا جرح اماف

 مهيلع تعيتحاف مراتقاف هدودح ؟كنود : دوبملل لاب م هلدقؤ هأح وف

 . مهرخآ نع مهولنقن

 لك بجعلا ) لاق نم لوأ نأ اوركذ |[ لاثمأو رابخأ هنو ]

 نب سفينلا كلذو / ىضلا رعشستملا ني مداع ) بحرو يدامح نيب بحععلا

 ةديبع هل لاقي خأ مصاعل ناكو 6 موعحسأو هنامز لهأ ريغأ ناك مرشح

 هدعاوتف كلذ سفيتخلا غلف سفينألا يتأت تناك ةأرما يوهف هموق يف زيزع

 فقو ىنح هك صاد رتب قلطناو هكر دِحأو هس ر) سفينخلا بكررو ةدممع

 :٠ لوقب وهو ًارطو ةأرملا نم ىضق دقو 5 كمرع ليقأت ه رك ىلع

 8 7 اك مي هال علا كل اوك
 نيعل هدلاو ةايبم |[_حح ةوملع ضتملا لا الأ

 11 ّ مل ا ًُ
 نينض ةقئالخ 'تاميئل ليْْصض رقتحم ذوللا م

 اهي »و 08 31 0 6 0 / ٠

 نيولا ةضإ م قلي اأو كيعب نم سيدا دعوت

 نوفش فن هنأ مْزنو 2 ينء َداحو هين راي تؤهل مع ا 0 2 َّس 1 6

 8 سس ٠ 28 2 او م 00 هناي 8 - 0

 نيرع هتكي أ فوج ىق هل ايندمل تبفل رعهشملا نيايأ

 ناد هلا د 8
 نيبم لاطبأ وشن كنأو 2نيح راذح تذّدَت هللوقت

 نيرَملا كاقال َديِبم كاهف انيترامم ترحل دق كنأو 2 0_2 4 ٠ د 0 0
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 لهألا نم ءالخت فك دل, ىلإ اولعترتو حكراد اوُلَكف الإو
 لجر ىلعٍدادش .ماوقأب موت الإ .مؤقاي برا اوس

 لتملاوذو نامّطلا وذ اهيف مسيو لك اوم دغو لك اهيف كليف
 د اورماتف ”ةمجلا مهذخأو ادي دس فنا َتْفَنأ م سدح تدء< اماف

 وقن مل برملاب لان نحن نا : اولاقف هدونجو كلملا لايتغا ىلع اومزعو
 هيلا دوسالا نا مث « كلذ ىلع ارقفتاف هراصنأو مهدنج ةرثكل مهءلع

 مه جرخنف : دوسألا لاقف مهعست ال تويملا نأ بسحأو ريثك موقلا ددع
 اهولف لكالاب موقلا لغتُسا اذا : هموقل لاقف ىداولا نطب ىلا :ماعطلا

 5 مهرخآ نع مهراتقاو دحاو لجر ةلمح اولمحم نا ىلع اوامجاو فويس

 ىلع موقلا بكأ اهلف كلملا ءاحو « ماعطلا نم هيلا جاتحا ام دوسالا أهو

 دوسألاو هوونح ىلعو كاملا ىلع تلمح مث < مهفومس لأ س دح ترداب لكألا

 : لوقبو زحنرب

 0” 0 تكن 0 0 ةحبب ان يكب ةحبص اي

 © هء عم

 تالف فاق 6 ل ةمامت كلم نوبطفلا 1 ا 0 هدونحو ا

 قم فوت النا ىمأف « ءاسنلا رمأ يف سيدجو مسط كلم يف قيلمحم كلسم

 تجوز ىتح لاوحأ ةدع كلذ ىلع ثيلف ا هوءدب الا ةأرما هدكلم يف دوهلا

 75 ا عئار لامس تاذ تناكو « اهل مع نبا نم دوهملا ن“ ةأرما

 ىلا تجرخ اهحوز ىلا اهوده نأ دارأ املف « ةعاضرلا نم نالحع نب كلام

 نالمعلا نب كلام اهملا ماقف «:/اايع رس ىلا اموت ةعفار جرزخلاو كل

 نم مظعا ةيهادلا نم نوكي امو : تلاقف 7 كاهد امو كحيو : لاقف
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 : نلقيو فوفدلاب نبرضيو نيئءي نايقلا و اهعم هملع اهولخداف

 بجعم رمأ حبلا يردابو يكاف مو قيلثع يدبإ

 ِبَهْذَم نم هن ودنم نكي لو يلطت م يذلا نين فو

 : ”فازتا يهو لوقت تاعجف

 0 ا ها د م 1 لل

 1و ينو ئداعأ اهدقإ نم ١ فرش سوقا اي اذنه تر

 ةسرعلا اذ لفف نم هل 1 هسفن ثتاوم حرك ا يق المث نال

 اهمخأ ىلع تفقوو تجرخف املممس ىلخ مث « اهعرتذا هيلع تلخد اهل

 امروع نع 5 تقف دقو ه.« وف يدان ف دعاق وهو رافغ نب دوسالا

 : لوقت تأثنأو

 لمرلا َدَدع َةَرْبَك لاجر شنأو مركب ايلف ىلإ زكام
 لجتالإ ايلا فاعلا نك سل يل لا
 لجطعاو لزانمل ا يف : ءأسن ' اونوكف هده ذنب يشل مه نإف

 لضكلاو نشل ميج مق امِإ و ءاسنلا بيط مكنودو

 لذ ىلع ريق ال اّنَكَل ءاسنإ كو الامراتل انا١

 لخَفلاًةيشم اننهب يشي لاتخيو ةّيمح هيف سيل لمَبل ًاحئقف

 :١ ع اوبيصأ وأ ا

 لزملا نم اماّرض يرون“ ٍةَيهاَدِب
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 هيلا رظن كلملا دب يف مالا عقو املف « هيلع ضرع ايف كلملا ىلع هضرعف ماجلا

 ارضع [ونغع هلك رنثو لنجزلا ةروص ىلاو هيف ناوؤسوثأ ءَنوص ىلا ثلا

 لجر كلملا ةروص عم روصي له يفربخأ : لجرلل لاقف ةحراج ةحراجو

 ؟ةلع الو اه لصأ ال ةروص كلملا ةننآ يف روضت لبق : لاق ال : لاق ؟ سيسخ

 فروكي ىتح ةدحاو ةرود يف ناهاشتي نانثا كلملا راد يف لهف : لاقال : لاق
 ًاًئاق مق : هل لاق هفرعأ ال : لاق 9 كلملا اميدن (هالك و ةروصلا يف كاذ هنأك اذه
 ا|مهدجوذ مالا يف هتروص لمأتف « ربدأف ربدأ هل لاقف مالا يف هتروص دجوف ماقف
 ىكحض بس نع ةلأي نأ لجرلا رسحي ملو كحضن « ةدحاو ةباكحي

 تناك ذا ناسنالا نم لقعأ ةاشلا : مورلا كلم لاقن اماظعاو هل الالجا

 9 تيدغت لجرال لاقف كدب كتيدم انيلا تيدهأ امنإو اهنفدتو اهتيدم يفخت

 كلملاةرضحي لكأي ال ديغلاو دبع انأ كلملا ايأ : لاق اماعط هل اوبرق لاق : ال لاق

 ٍهَزاَرْمأل ًاعماتم هرومأ ىلع ًاعلطم مورلا كلم دنع تمد ام دبع تنأ : كلملا لاق

 ىتح رسخلا ىقمو معطأب هومعطأ اهكلم ميدنو سراف دالب تءدق اذا كلم

 هءلع ردقن عضو“ ىلعأ يف الا سرساإلا لتقن ال نا انك وام زبس نم لاق لمت اذا

 ىلع هنه فرشي ناك عطس ىلا دمعصأف هب رمأف اناثطع الو ًاعئاج كنقن الو
 كاذ نم هنئد تقاأو <« كانه هقنع تبيرضف دعص اذا ةنيدملا يف ناك نم لك

 نا سرجلا بحاص رمأ ىرسك كلذ غاب اهف ©« ساملل همأر بصنو « حطسلا

 سفن لك : لوقيو هبراوجو كلما ءاسن رود ىلع ريو بهذلا سارجأب برغي

 ضرعت نمالا لتقي ضرالا يفف لتقلا هيلع ٍبِحَو اذا دحأ لك توملا ةقئاذ

 هب دارأ ام ةكتلمملا لها نم دحأ ردب ملف « ءامسلا يف لتقي هناف كلملا ةمرط
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 مسطل ناك هنأ اوركذ ( برعلا رابخأ نم هلثمو )

 ىرءدب الإ اهحوز ىلا ةيراج فزتال تناكو « مودع مولظ قمامع هل لاقي

 تنب ةريفغ جوزت سيدج نم. الجر نأ مث « اهلعب ىلا اهدرو اهعرتفاف اهب

 قيل اه. اوءدب هيلا اهوده نأ اودارأ املف « اهسئرو سيدج ميظع رافغ

 لاقي كلا١ سيدجو



 اناا

 ًارذع دجو الو « ةكلمملاو :كلملا ىلع تاوحلا نم كلذ يف امل هبنلذ فشك
 لجرلا اعدف مهفلس ةئاروو مهنيد عئارش يف نكي مل ذا ةليغ هلتق يف هسنل

 يبو مورلا كلم رارسأ نم رمأ ينبزح دق : لاقف ةولخ يف ةئسب هتنائح دعب
 نم تالح ذا كيلا ينوكس دج ىلا نكسا يندحأ امو . اهءاع ىلا ةحاح

 ةراحتلل كانه ىلا الام ىل لمحم نا تيأر دقو « هي تنا يذلا لحلا يبق

 مهنا راجت نم مهدالب ُْف امم تلمح كعم اماتعب' اذاف « اهب ميقتف مورلا دال لخدتو

 ةحاحلا اني ام ىلا علطتو مهرابخا ىلا يغدت كلذ لالخ يفو يلا تابقاو

 00 راو كلملا ايبا .لمفأ ': لا'قف مهرارسأو مهروما نم هتفرعم ىلا

 جرخو لجرلا زب#و لام هل رمأف هاضرو كلملا ةبع كلذ يف غلبا ثا
 6 مهفوا 64 ىرتشاو عاب ىثح :مورلا قالللب يف ماقأن « هتراحتب

 « ميكلم رارسا ضعبو مهتابطاخم هب فرع ام مهتاغلو مهمالك
 ىلا هدرو هرب يف دازو + راثبالا هارأف كلذب ناورشونأ ىلا فرصناو
 ضافتساو فرع ىتح ى _ءفف « هتراحتب صيرتلاو ماقملا هرماو مهدالب

 دلل دما ةفئاسلا ةنسلا تناك اذا ىتح «٠ نيتم :تسا هلاح كلتا لَو ملف كد

 هتروص لمجتو «اهيف برثشي يتلا هتاماج نم ماج يف لجرلا ةروص روصت نا

 « هيلاو هيلع اريشمو ناورُسونأل ًايطاخم لمحيو « نتاورُيونا ةرود ءازإب
 مالا كلذ بهو مث هراسي هنأك ةروصلا كلت يف كلملا سأر نم هسأر يفدبو
 هعبب تدرا اذاف « مالا اذه ل٠ يف نوبغري كوالا نا : لاقو همدخ ضعبل
 نم هعسب : هل لقو هتراحتب مورلا دالب ون جرخ اذا نالف ىلا هعفداف

 وأ هريزو نم هعاب كلما نم هعدب هلك م ناف « كعفن هناف هسفن كلما

 باكرلا يف هلجر لجرلا عضو دقو ماخلاب كلملا مالغ ءاجف هتصاخ ضعب
 كلذ زمي كلملا ناكو ادب كلذب هدنع ذختي ناو .كلملا نم هماج عببي نا هلأسف
 رماو م« كلذ ىلا هباحأف هيارش بحاصو هناماغ ةصاخ نم ناكو « مالفلا
 كلملا باب ىلا ترص اذاف « هظفحا : لاقو هتنازخ بحاص ىلا مالا عفدب

 هيلا ةنازكا بحاص عفد كلملا باب ىلا راص املف « هيلع هضرعا امم نكملف
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 يف هتدواعو « ٠ ملمأت ىتح اهنساحع ضعب تدبأو لوالا رادقلا نم رثكأ

 بيك رت يف ام ىلا اهاعدف ةلزاهبلاو ةكحاضملاو دوعقلا تلاطأو ةثلاثلا ةرملا

 راد يف هعمو ةريس أطخ ىلع كلملا نم انا : تلاقن ةوهشلا نم. سفنلا
 مهقيف اذك عضومب يذلا هناتس ىلا ثالث دعب يضع كلملا نكلو « ةدحاو

 فتراف «© ضراتو ليلع كنأ ربظأف هعم باهذلا ىلع كدارأ ناف « كانه

 كنأ هربخأو ماقملا رتخاف انهه ماقملا وأ كئاسن ىلا فارصنألا نيب كريخ

 نوكأف لمالا لوأ نم تح كلذ ىلا كباجأ ناف « ةك رملا ىلع ردقت ال
 مرش ةيراللا .تنرصتاو < الوقت ىلا عيقرلا نكسف « هرخآآ ىلا كعم

 كلملا جرخ نأ هتدعو يذلا تقولا ناك املف « اههندب راد ام لكب كللملا

 هربخأو لوسرلا هءاح املف « لملع يفأ هربيخأ : لوسرلل لاقن كلملا هاعد هيف

 © بصعم رهو هاتأف أاهمف لمحي ةفحم هملأ هحوف ؛« رشلا لوأ اذه لاقو مست

 رشلا ةباصعلاو : لاقف ةباصعلا نيبف يفاثلا رششلا ةفحلاو : لاق هب رصب اماف

 9 ةلعلا هذه كب تثدح ىتم : هل لاقف دحص كلملا نم اند اماف ع ثلاثلا

 كئاسن ىلا فارصنالا كيلا بحأ نيرمالا ىأن : لاق ةليللا هذه لاق

 قفوأ كلملا ايأ انهه ماقملا لاق + .يعوجر تقول انبه ماقملا مأ كضيرمنل

 نم رثكا تكررت نا انهه كتك رح لاقو زيوربأ مستف « ةكحرملا ةلقأ

 يفز نم ا مسرب فراك يتلا ةانزلا اصعب هل رمأ مث « كلزنم يف كتك رح

 افرح ايفرخ هرمآ نم. قاكااننم بتكينأ رمأوب شلال ا
 لمحت و « هنكلمم ىصقا ىلا ىفني ناو ؛ اورضح اذإ سانلا ىل ع أرقيف

 6 هلم هفرعل نم ردحمأ ناك ثمح هعم نوكي حمر نأ ف اصعلا

 تناك ةيدم ذأ سراف وحن هب ًابجوتم نئادملا ن٠ لجرلا جرخ اسهاف

 نم ًاريغص ًاوضع عاطا نم : لاقو هركذ اب بجف هب نيلك ملا ضعب عم
 ناورشونأ نع رك ذي ايفو . هتءاس نم تامف هئاضعا عيمج هيلع دسفأ هئاضعا

 وه ال 9 هلثقي افمك ردب ملف همرح ضعب يف هتصاخ نم الحر مهتا هنا

 ىلع ردق الو © همد هب كفسيذ احلا دثم مكحم أرهاظ ًارمأ دجو
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 : رعاشلا لاق اباذتجاو الاغتشا اهل دّسأ هنم رثكتست وأ هكلم مل ام

 هه ع ها - 3 ن 2

 دمي لو ءاسنلاب ىّبام نِئمللو

 فى ارطلا داق اك *يب سْفَنلا وع

 مهنع دحاولا فخو اهباحصأ نم ةصاخلا تنحتما اذإ ةرساكالا :تناكو

 اليلمدلا ىف ةناماللا اعشوت» ةيكتملاب -انملاع“ للرلا ناكو' كلما كنق" لع

 ناو « هلزنم ىلإ لوحتي كأ هرمأيف « هرهاظ ىلع لاومألاو جورفلاو
 ةمرح الو ةيراج الو ةأرماب هيلا لوحتي ال ناو «© ةرجح هيلا غرفت

 كمرح ضعب كعم ناكو « يرامنو ىلمل يف سنالا كب ديرأ : هل لوقو

 "00 اذاينف © لاثلا نما لك ىلا كلون ىلإ ' كفالصنم ' لمملا »1 نعد كيف
 ىلع هك رتيف هدنع نم فرص نم رخآ ناكو هعم الخو هب 7 لجرلا

 هيلا سد مث ةنحلا هذه هتصاخ نم الجر زيوربا نحتما . ًارهْسأ ةلاحلا هذه

 ال نا اهرماو « ايادهو فاطلأب هيلا اههم هجوو هيراوج ضعي نم ةيراج

 ثسلت مو « هيدب نيد تماقو كلما فاطلأب هتتأف ةرم لوا ف هدذع دعقت

 يىدبت ناو ةبينه دءقت نا اهرمأ ةيناثلا ةرملا تناك اذإ ىتح تهرصنا نأ

 ( رالا لمجو © ايلات لمرلا"' اهظخالو: م ”تلعفف' اهلمأت : نتحا السا نع

 كلذ دعب باطت نأ سفنلا نأش نمو « اهتثداحع رسبو اهلا رظناا دحي

 رثعي نا فاخا : تلاق هدنع ام ىدبأ اهلف « ةيباطملا هذه نم ضرغلا

 كفارضلا مث » امني ارغألا هب مي ام اذه ف ربدأ ىنح ىنعد نكلاو انملع

 ادلب هلا اكناكأ ابق :انينبوا قالون يش لكبر كندي كلل ةلرشأت
 ةثداحملا يف ةدايزلا ىلع اهدارأ ناو هثدحت ناو هدنع دوعقلا لمطت نا اهرما

 هفاطلاب نهتاقثو هبراوح صاوخ نم ىرخأ هيلا هجوو «© تاعفف هللا هتباحأ

 نول دبراف تلتعا : تلاق ؟ ةنالف تلعف ام : اهل لاق تءاح املف هايادهو

 تدعقف هندواع مث «© ىلوالا تلعف اي هدنع دوعقلا ليبطت ' مث « لحرلا
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 ىلحلاو بطلا نم نهل دعب ام الا نكي مل واف « ءاسنلا ىلا فؤرصءا

 ظفحلاب ماتهالا الا نكي مل ولو « ىفك ام كلذ يف ناك ةينالاو شرفلاو ءاسكلاو

 ةنوثملا كلذ ىف ناكل نييلع ةيانطاو نبتنامخ نم راعلا فوخو ةسارحاو

 «© نهتسارحو نهظفح لاجرلاب ءايْسالا يىلوأ نأ ريغ ةديدشلا ةقثملاو ةميظعلا

 « عوجلاو يرعلاب نهم.قو لاجرلا نع نهتدعابم نم حلصأ نحل ءيْش سلف
 اه ةمرح ىلا هسأر اهتناطبو اهتصاخ نم دحأ عفري ال نأ كولملا تح نمو

 مو 7 هؤاعمأ تدب ىتح هنطبو ميظع ةماه ءىطو ليف نم و « تربك مأ ترغص

 ةيرك ةيراج نم مو ؟9 هتشهنو عابسلا هتقزم دق موق زيزعو فيرش نم

 نم ميو ؟ ءاملا ريطو رحبلا ناتيح اهلك أ دقو اهلهأ يف ةزيزع اههوق ىلع

 قفا ايتتع تبغو ءازعلاب تيقلأ دق نابلاو كما, لعتو ناصت تناك ةيحمج

 نم طق ًادحأ ناطيشلا تأب ملو « نامانلاو مدخلاو مرحلا بيس ىرثلا
 ئبم ' غلبأ وه ءاضعألاو محالا .ميقتسم ىو نم ثبحب هاري ىلع فإ

 فطلأ نم تراك ذا بابلا اذه نم ةينمأ هيف ىرب نا ىرخأو هتديكم

 كدي كاز مل سلا ةنبال ليقو .٠ هنييازت لجأو هسمواسو قدأو هدباكم

 حبقأ نأ ول : ليقو . داسولا برقو داهسلا لوط : تلاق 9 رحي نزت ملو
 مسهعضوأو « اسفن موطقسأو ًارقف ممرهظأو « ةحئار مهنانأو « اهحو سانلا

 ينالوماب هللاو : اهعمم نم هتنكمو اهمالك ن. نكم ةأرمال لاق ابسح

 لضضا ايف < يرمأ مهم نع ينتلغشو < ينبع تقرأو « يل ترهسأ دفل

 مهحللااو « الاك مهلكاو « الا سانلا عربا تناك ولو ًادلو الو الهأ

 « ءادردلا مأ لثم نوكت تناك مث « كلذب عمدت هنيع تناك ناو « ةحالم

 نب رمع لاق اهنمو . هتيحأو هملا تاال ةيس.قلا ةعبار وأ « ةيودعلا ةذاعم وأ

 « سارعألا ىلا نجر ءاسنلا ناف <« يرعلاب نهوبرضا هنع هللا يضر باطخلا

 لعب مل نهجورخ رثك ٠ ىح٠و 1 دامعالا ف ن رهظيو 4 تاهانملا ف نمشو

 ىدذلاو اهحو نسحأو انهن متأ نولعب ناك ولو نولكُم وه نم نيرب نأ دب

 ناكلو « هكلت ام اهدنع فرظأ هكلع .ال.ام ناكلور “نيب صقنأ تو
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 يف ينونفد اذاف ىلهأ ىلع ةتواتم يلا اد تلق كنا : لاق ©« لق لو تلاق

 تفرتعاف « انيقب ام معئتنف يناوفرعي الف مهل ركنتأو ينتحر ختساف تح يحر

 اهل رفحف ءابسفن تمحر إي اهوجرا لاق « انثيب كحا : ناهتلل ليقف ةأرملا
 نا مث « برعلا يف ةومجرم لوأ تناكو « اهوجرو اهبيف اهروقلأو ةرفح

 « ناهقتل لاقف يلهأ نيبو ينس قارف اذه ناهفل اي : لاقف يلخلاب قلعت اهجوز

 نيد قرفنو « كاثنأ نيبو كنس قرف وها لوا نلكلو نتا نكل

 تاهف هركذ عطقف هييشنأ نيبو هركذ

 ةرذلا نسا 5204

 ملف هتك ولم وا هحك انم ضعب يف وا لهأ يف لعرلا ريغأ اذإ هنا ىور

 ةضراع ىلع طقس ىتح ةنفقرقلا : هل لاقي ًاريط هملا هممأ لح هللا ثعب رغب

 وه ناف « رويغ لك بحت رريغ هللا نإ : هب فنيب احابص نيعبرأ هلبي مث « هباب
 همالع ىلع هيحات# قفخيف هسأر ىلع طقدي ىتح راط الاو كلذ ركنأو ريغت

 لاقو . ثوردلا ةكيالاا| هممسسأو « ناعالا حور هلم هللا عزتيف 6 ريطي مث

 تناك ىقراف ءاسنلاو لاحرلا سافنأ نيب اودعاب ) مسو هملع هللا ىلص يبلا

 نىاقع تاذ ةأرما نا ىورو ( هل ءاود ال يذلا ءادلا ناك ءاقللاو ةئياعملا

  هاهسلا لوطو داسولا برق : تلاقف كلذ يف اهل ليقف رجاف نم تلمح يأرو

 ءاسنلا ) نحو لعادل ىلع لاقو د اغلا هيراشم لولو اهنم هعحضم برق دير

 نيو بلآ يمرح ىري نأل ٠ رس نبراس لاقو « ( ناطيشلا لئابح

 ةهحاوم الحر يتمرح ىرت نأ ف 51 بحأ مارت ال يهو فشكت لاح ىلع

 نيرعاو نرشأي الف نهعيجأ : لاقف 7 كتانب جورَت الأ ةفلع نب ليقعل ليقو
 موصلا ) : ملسو هملع هللا ىلص يبنلا لوق هيتلك ىدحا قفاوف <« نربظي الف

 اونيعتسا : هنع هللا يضر باطخلا ني رمح لوف ىرخألاو « ( ةئيسلا ءاجو

 امنإ نوكلي امو مهسهو مهبسكو لاجرلا لاوما ةيلغو . يرعلاب نييلع
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 ىدحإ اي : لاق ناهتل رظن امف « ودعي هنم جرخ دق مالغب وه اذاف طفسلا

 ضيبتف اهبلع يوتلتف ةافحلسلا ة لا يتأت نأ قبطلا .تانبو - قبط تانب

  هتكلهأ الا ايس برضت ال هوحن وأ اري ةيح اهنم جرختف ةدحاو ةضيب

 ناهتل ال : اولاقو هيلا سانلا عيتجاو هلمحن هب ءاحف « هقلل ىتح ناهقل هعبتف

 ملعيو ىري ىتح ىوث» ؛ نوكي طفسلا يف مالفلا اودر : لاقف ىرت اهف كا

 اودش مث ا_محوز تلمح ام اهولمح اهلعفي ةأرملا هلمحتو ىتأ ايف باقعلا نأ

 يف هودُس مث طفسلا يف هودشف مالغلا ىلا اودمعف اهلثم ءازج كاذ ناف اهيلع

 ىرخأ ةليبق ىتاف « ناهتل مهقراف مث اتام ىتح اهركرت مث هأرملا قنع

 تلأسف اهل تاني نع تماق دق ةأرءاب رصب ذا كلذك وه انيبف « م لزنف

 اهضراعف يملا تريب ىلا تجرخ مث ءالخلا ىلا : تااق ؟ نيبهذت نبأ نهادحا

 تلاقن اهن» هتحاح ىضقو اهيلع لجحرلا عقوف « رظنب ناهتلو اهيمح ايضيف لحجر

 يمحر يف نوكأ مايأ ةثالث وه امناف يلهأ ىلع توائتأ نأ كل له : ةأرملا

 جدزد 0 هممأ ناكو ؛ يلعنا : لجرلا لاقن عم.تنف يح رخشستف ٠ يحن مث

 ملف الثم تبهذدف يلا نم يحشلل ليو - تراهقل لاقف يجشلا همس ةأرملا

 لعجت تام اذا مهنم تملا ناكو املهأ ىلع تتواك ىتح مايا الا ةأرملا تبلت

 اهلملخ اهءاح ثلاثلا مويلا ناك اهف © روبق كاذ ذا نكت ملو ةراجحلا هقوف

 ةأرملا تفاخو ناكملا كلذ نم يملا لوحتو هلزنم ىلا اهب قلطناو اهحرخأف

 تانب جرخ ذا كلذك مهانيبف « ةح اهسفنل تكرتو اهرعل تزجف فرعت نأ

 تلاق هللاو ىمأ : ىرغصلا تلاقف « ةمح تاذ ةسلا> ةأرماب نه اذاف ةأرملا

 « ىربكلا تلاق« مأب امكل انأ ام اتبذك ةأرملا تلاق هللاو تقدص : ىطسولا
 «ىرغصلا تلاق « ةملالا انمأل ناك ام ةمح تاذ ريغ انمأ انفد دقل هللاو ثقذع
 نهارغص : تلاقف هب تقلعتف اهارخأ نيفرعت امأ اهالعا تمركنأ كبه

 ناهقتل ىلا اوعفتراف ةأرملا جوز ءاجو سانلا عمشجاو « الثم تءهذف نهارم

 #« نيقرلا ريخلا ةئيبح دنع + : ناهتل لاقف « اند كا اولاقف

 7 يني ربخم مأ ك]ريخأ : ةأرهل نايل لاقف ةنمهحم بقلب ناكو الُثم تبه ذف
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 لجر زارهالاب اندنع ناك : لاق رواسملا نعو . ىمحي هنم هذخاف هانوذرباو

 جوزتف نيترم وا ةرم اهيتأب ةنسلا يف ناكو ةرعبلاب ضرا هل تناكو لهأتم

 ىلا كلذ دهب رادحلالا رثكي ناكو « رادلا يف مع الا ال سيل ةأرما اه

 تلاثحا مث « هربت خ فرعي نم تسدف هلاح ةيزاوهألا تركتناف ةرصيلا
 ]نما اياتكا تدك" + نم تلأتو .ةيرضنلا ةآرملا ممل: طخ دؤوا. نمآ تغفيو

 مودقلا هلأبو تمفوت ةسسعبأ ة با ناب هطخ ىلع ابحوز ىلا ةيرصبلا

 باتكلاب ىتأ .اهف «© حالملاب هببْش ناسنا عم باتكلا تسدو تفلخ ام دهنأل

 هتأ رمال لاقف تتام ةبرصنلا هتأ رمأ نا كش و باتكلا عفدق هلا جرخ

 تكلاق ٠ ةرصبلا ىلا جورخلا قتوأ لاق ؟ ملو ءاملاق اع يل ىلعجا

 اذا قلل كلابعب نا, كثا امو 0 كزعا ينباوا دق. 0 هذه 5و

 00 ولا لك قالطو تلساف راي افداش عينك تا: تلاش اف كلو يكفل
 اهقالطر فلحا نأ ع سلو © تنام دق كلت : هسفن يف لاقف 2« ىريغ

 تلاقف « ة يوارعألا روض 4 ةارنا لك قالطب اهل 0 «© هذه نفر

 « لاق « جورُْخا نع ىلا ءانغإا بسيف ةرفسلا تاه ةرراح و ةيزاوهالا

 فرعف « ةصقلا هلع تصقو « ةقسافلا تقلط دق : تلاق 7 كلذ امو

 . ماقأو اهركم

 ءاسقللا ركل رار

 برعلا لئابق ُْق لوحي جرح ديل بحاص داع ني نايقل نأ اوركحذو

 عسسل ميهعم نعظف موقلا نعظ ذأ تال دكا وه أنيق 14 ىدل اعلا نم ىجحب لزنف

 ناف ةنثلا هب زواحت ىتح اذه يطفس تلمح ول نالف : اهحوزا لوقت ةأرماب

 نم كلذو رسكتيف م ريعملا لعاو 64 هعم نه دزال ف هاا عام نم هم

 اللب دحو ردنا ا_ملق هقتاع ىلع هل ا لعفأ ٠ لاقف عمسمو رظنع نايقل

 حتفف طخ ىلع ىدذلا وعلا نم ءاو لو لوب حير وه اذاف هيلا هرذدص ُْق



 تواتلا ل اهدسب تدرخو تماقف <« كاملا يدي نب ىلا لمحو اهيف تواتلا

 للا 4 تشم ادع: نردرشتوا ©: قايل نقط ًادبع هللا يطعأ :. :تولاطو

 زارقا ىلت ٠ ديعت, توباتلا فوج نم تاوصأ 'ةثالث اذان« اناا
 دجأ مل : ةليمج تلاقف < كلملا ىلع كلذ ريكف : راند فلاب ةليمج كسانلا

 ىلع ممتدهْسأف ةثالثلا ءالؤه نم قلاب موفأ الو يف وأ اموق ةكلمملا يف

 اهتصق نع كللملا اهأمو رفنلا ةثالث تجرخأو توباتلا تحتف مث « يميرغ

 نسحأ ام اهرد هلل : جاجحلا لاقف « كسانلا نم اهقتح تذخأو هتربخاف

 ىيحيو ينئادملا ىيحت نب برقعي ناكو : لاق . اهتح جارختسال تلاتحا ام

 رحاسلا نب نايلس ةيراج ةيدهم ىلا ناثدحتي متر نب لهم بتناك بتاكلا
 ام : ىبحي لاقف « ةيدهم نطب ىرأ نا ىبتْسأ انأ يبحبل اموي بوقعب لاقف
 كنوذرب : لاق تس ام : لاق + ةازتأ ىتح الني كل تاتحا انأ نا ىل لمحت
 فتروذرب يل ناك : ال لاقف ةبده» ىتأو « هنم قئوف : لاق « مع : لاق اذه

 لعفا انا : تلاق «هراف نوذرب ىل_ع ينتلمل تئْي ول تناو قفنف هراف قناوم

 : تلاق <« نيثلا ريغب هملع ةرداق تنا : لاق « نمثلا غلب ام كل هيرتساو

 كحيراو نوذربلا ىلع هللا كلمح دق : تلاقف ةصقلاب اهريخاف © كلذ فيك

 ناف « اسلحاف برقعيو تنا لاعتف ًادغ ناك اذاف « نسح نطب ىلا رظنلا

 ثتنا : نقف انا تمحو كلذ لعف اذاف « اريثك ةنالف هتفصصوب ثبعي نايلس

 « ةيدهم تعءاح اهملف « معن : لاق « هتلتقل نالف عنص ام تماع ول ةيدهم اي

 ةطيشتسم تدثوف « هئيردقت امم عنا هتفيصو عم ناملس رما نا : اه لاق

 ثقشو < ىرخا دب ةرم اذه ليفي رحاسلا نيا كلتم ؛ تلا" |
 اهاتلمأتف اهنطي' ىلا رظنف « ةيئاق يهو نطبلا لفسا تزواج نا ىلا اهبيح

 لوقي برقعيو اهنكسيو اهاضرتي اهلا ماقف + وسابنلا ليا متقن يهو ةعاس

 (نساع ع )



 اربد

 دنع تلزن تنا نا كتتموصخ رئشم اناو : نيلدع نيدهاشب الا ليقت ال

 ذاتلا داكو هبلقب تذخاف هيلا تكشف يضاقلا ىلا هنع تفرصناف « يىنرسم

 ؤ كل لهف كلاثمأ يف دهزي ال هنا نيملا ةرقاي : لاقو ام ًاباحعإ نحي
 اهقح يجارختسا يف لات تتابو تفرصناف ؟ رهدلا ءانغو يتاصاوم يف

 « درفم اهنم لك : باوبأ ةثالثب اتوبات اهل لمعف راحن ىلا ةيرالا تثمبف
 ةطرشلا بحاص ىلاو « حبصأ اذا اهيتأب نأ بجاملا ىلا ةيرالا تثعب مث
 ” اانا ىلآوا «:رابنلا ىلامت اذا .اهيتأي نأ- يضاقلا ىلاو 6 ةرطخ ايبتأن نأ
 تغرف اف هث د“ هءلع تابقأف بجالا اهاتأف « راهنلا فصتنا اذا اهمتأي نا

 0000 تالا ةظرقلا نساف" 2ةيراطلا اهل تلاق" نع (كلنكدع ف

 هللا تق تيب ' يأ قلخداف  توبانلا اذه الا" أحلم .تينلا ىف سلا بجاحال

 ااا لآ نحام لن ددو . هلع كلقفقأف' تزيباتلا نم. انش نعاطلا' لشوف
 ةيراطلا تلاق نا نم عرساب ناك ايف هفطالتو هكحاضت هيلع ةليمج تلبقاف

 الا ألم ال تلاقف 7 ءىبتخأ نيا : ة طرشلا بحاص لاقف « بايلاب يضاقلا

 لخد املف « هيلع تافقاف لخدف « تنس اهيأ لخداف ناتس هيفو ترباتلا اذه

 يه انييف فيطلتلاو بيحرتلاب هلع تابقاو الهاو ابحرم : تلاق يضاقلا

 ٠ رت اذام : يضاقلا لاقف « بابلاب كسانلا : ةيراجلا تلاق ذا كلذك
 يلا : تلاق 7 هللا فيكف : لاق ليبس هدر ىلا ىلام : تلاقف 7 هدر

 هنو ين مكحاو عيسلا امب ىل دهساف هتمصاخمو تواتلا اذه كتلخدم

 تلاقف كسانلا لخدو « هيلع تافقاف كلاثلا تببلا لخدف مع : لاق قحلاب

 كتيؤر ىلا اقوُش : لاق ؟انترايز يف كل ادب فيك يناجلا رئازلاب ابحرم هل

 هدرب كسفن ىلع هللا دهسا 9 هيف لوقت ام لاملاف : تلاق كبرق ىلا انينحو

 ةعيدو رانيد فلأ يدنع ةليمغ نأ كدهمأ يفإ مهلا : لاق كيأر عبتا
 كلملا باب وحن ةردامم ثحرخو اهتيراحب تفتده كلذ تعمم املف < اهجوز

 يضاقلاو ةطريثلا بحاصو بجاحلا ىلا كلملا لسراف « هيلا اهتمالظ تبناف

 توبات يل دهشي : تلاقف ةنببلا اهأسو ال دعقف « مهنم دحاو ىلع ردقب ملف

 -- :(رح 09



 اريح

 ىعد مث شاع ام شاعف لاملا اذه مهطءاف نيجاتع ىلهأ تيأرو ةثداح يب

 ًاموي اهتمداخ ترمأو اهلاح تءاس مث ًانيح هدعب ةيمح تثكمف «© باجأف
 عيبلا ىلع متاملا ضرعت ةمداخلا انيبف ةليل ءاشع وأ موي ءادغل اهتاخ عببب
 ؟9 كتحاح : لاق « مع : تأاق ؟ ةنالف : لاقف ورمع قيدم كسانلا اقل ذإ

 تاميف « اهتاخ عيب نم اهتالوم هيلا ترطضا امو لالا ءوسب هتربخأف
 « كتبحاص كلذي يماعاف رانيد ل يلبق وربعلا نا :٠ لاق مث اعومد هائيع

 دك نم لحاع لالح قزر : لوقت ىهو ةرشبتسم ةكحاض ةيرالا تلبقاف

 ايريخأف ةمقلا نع. .اهتلأس كلذ الوم تمم اهلف' ع. لضافلا يركلا |
 كسانلا ليقأف « كسانلا ىلا ةيراجلاب تشعبو ابر تدّحو « ةدحاس ترخف

 تجحرخف « اهاوس دحأ ىلا لاملا عفدي نأ هرك رادلا لخد املف« لاملا هعمو

 ءابطا هنع بهذو يملا هقرافو هبلق عماجم تذخأ اهإكو اهنا ىلا رظن اهاف

 : لرش اكنأي

 نيظَحلت امم مظَعلا تيربو . امم بلقلاو 0 تسل

 فييرا امم نيفَّصلا لص ىلقاو ٍديِيَع بق ة يددْراف

 كسنلاب فورعملا تسلأ كحيو : تلاق مث اليوط هلوقل ةديمح تقرطأف

 ينيك رادتف يمسج لس كبحو رون نكلو ىلب : لاق ؟ عرولا ىلا برسنملا

 عداخمللا يئارملا اهيأ : تلاق ! كب ذئاللا ماقم اذهف ىيدوأ ا نيمبقت ةملكب

 ليعت ةليمج تحضأو « هبلق ماه دقو اهنع جرخف اروحدم ًامومذم ينع جرخأ
 « هيلا لدت ملف اهتءالظ هيلا عفرت كلما تتاف « اهتح جارختسا يف ةليا

 كبهجول .نا : لاقو اديدُس اياجعا اب بجعاف هملا تكشف بجاحلا تتاف

 يف كلام يفعض يف كل لهف ةموصخلا كلثمم لمحي الو اذه نع اهعفدأ ةروص

 ىلا تفرصناف « ة.ر ىلا لمت ةرح ةأرمال ةءوس : تلافف 7 قفرو رئكس

 كسانلا ىلع كح نا : لاقو ام بحعاف هيلا اهتمالظ تهناف ةطرشلا بحاص
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 : دما لاقف هتعطق مث هسأر

 دود'رت يلؤق اه رمَعو اقاوغ ” ةلماتم ربع ىنب كيد غابأ
 ا .٠ 5 0 1: ها -«._

 ٍدوعؤم رشينن دعو دقءادوس ةيهاد قوف ىسمأ يتب نأب
 5 هه 59 3 1 0 7و 5 0 م 3 ر 24

 دوعلا ىلع ينيطنس 0010 06 27 نيفكلاب ةيارع ىلعغت

 ا م 0 ا يا

 ةيواعم نب ديزي 3 لاح ما تينا 6 مكحلا نب ناورم ةأ رما نهنمو

 : دلا لاقف رصم ىلا جورحلا ناورم دارأف ةبتع نب ماثه ةئبا يهو

 هيلع ىباف « ىحالم ىلع در «٠ دلاخ هل لاق مر اماف « هراعأف كحال ينرعأ

 : لاقف هما ىلا دلاخ ءاجف « ةبطرلا خوبرلا نباي : هل لاقف ًاشاحف ناورم ناكو
 1 ولا ثلاف سك كيك يل لاقو دلما سوؤر ىلع ياس ي تم

 هماع نح رطف اهراوح ترماف اهدنع دقرف ناورم ءاحف « هرمأ كيفك | يلاف

 ريمأ او : نحصي نجرخو هنلتق ىتح هنططغ مث - فحالملا ينعي نيك داوشلا

 كيملع ىقب يذلا نا : تلاقف اهلتقل هببأ ةأرماب هللا دبع اعدف « هانينمؤلا

 نا سانلا لوقي « تلاق © كااذ امو 5 لاق 6 كربا لتقف نم مظعأ راعلا نم

 :لاقف ةيرقلا نبا ىلا ثعبف ةليل تاذ قرأ فسوي نب جاجحلا نا اوركذ

 ءاسنلا ركم نم نكلو يليل لوط ىلع رصقب ًاثيدح ينثدحف تقرأ : لاقف
 رماع نب ومع هل لاقي الحر نأ اوركذ ريمألا هللا حلصأ لاقف « نهلاعفو
 اه لاقي ةحوز هل تناكو <« ءاخسلاو كسنلاب ً[فورعم ناك ةرصبلا لهأ نم
 تثدح نا : لاقو راند فلأ ورم هعدوتساف كاسنلا نم قيدص هلو « ةليمح



 : لاقو ًارم ريصق اهباجأف

 ادوعف امج َلاجّرلا لب
 تسال الا“ كرولا تقلا لفألا عاتملا نم اهيلع امل : لاقف

 (لف < هب انتتأ ام ىلا انرظن ًادغ ناك اذإ تلاقف ءاسملا تقو ناكو اهرصق

 ناكو «© رصقلا يف نم عب اولتقف وجرخو قملاوطا اوحتذ ليلا مويلع نع

 « ءارحصلا ىلا جرت عور اهب لح نا برهغلاو عزفلل هتدعا دق برس اهل

 بارسلا ىلا ورمم ردايف «ورمعل هفحوو ناكملا كلذ فرع ريصق ناك دقو

 اهصف تصيق فسلاب اهلبقتساف « برسلا وحن ةبراه تلوف ءابزلاا هتلبقتساف

 ورمح لاقف « ديعلا ىديب الو ورمعاب كدسأل يديب : تلاقو ام ناكو

 ربصق لبقاو « اهلتق ىتح هفيسب اهيرغو ءافش امهيلك يفو « ءاوس ىدبو هدي

 : لوقيو اهِحْرَف يف هفمسس لخدي قعحف اهياع فقو ىتح

/ 5 
 احرك ميلك اوام هز فوج يف ةلخدأ مي ينيسو قوأر ولو

 « ةريملا ىلا اوذرصناو ةلملج الاوما اهتئيدم نم هداحصاو ورمم ملغو

 نب رذنملا نب نامعنلا دح وه اذه ورمععو « ةيبذح هلاخ دعب كلا ناككف

 « دخلا نب رخص يبأ نيسحلا نب دمطا ةبحاص نهنمو . ىدع نب ورح

 ةدملو هل تناكو « تومصلا ابأ ىنكي ناكو « نسلا يف نمط دق دعح ناكو

 نا سس وحل اذ يبواتقي نا كونب معز تومصلا انأ ان تلاقف ءادوس

 آريس تسقيف اهقنعأت ؛ ينقدعاف كبح ريغ بنذ مهيلا يلا١ : تلاق ؟ كاذ ملو

 نم انا لاي ينمطخ ندع لهأ ن :م ةبارع اذه تومصلا انأاب : « كلاق 3

 هب تعءاجف هب ىنيتثا : لاقف « كل هلام ديرأ امنا : تلاق « كب ينظ اذه

 بضخ « دعللا ينأ تناكو « دمح لاه نم هتيرقو هنم تدلوف هنم اهحوزف



>64 

 تبلطاف [فيمح هدونجو كلاخ لتق : لاق 9؟ كءارو ام : هل لاق ريصق
 تبهذف 7 ولا باقع نم عنما يهو ام يل فيك و : لاق « كراثب

 ءايزلا وحم راسو هد مث 4 عدجف هسفن فئاب رمأ اريصق نا مث 2

 دق هلع سانا مرك او هنام ربقو ةعد1 كوعبن) : ال ليقف 5 نذأتساف

 اهنا :لاق ؟ اذه كب عنص نم : : تللاق اهملع لخدف هل تنذاف اعود كلاتأ

 هاو يلا معزو بونذلا يلع نقع ينمهتا يدع نب ورم لعف اذه ةكللا

 تج رخف يناتقي نأ هنمآ ملو نيرت ام يب لعف ىتح كيلا ريصملاب هلاخ ىلع

 «ءانغ يدنعو ءادج ىلو كتمدخ ىفو كعم نوكال كتبتأ دقو كيلا ًايراه

 "0 تارو !الا فخ اايتقفن . هتلووا دمت ام كل يدنعف مقأ معن : تلاق

 نا ةكتلملا اهتيا : الل لاق مث الوح اهدنع ماقاف « هيلا هتدنسا ايف ةقاشرلا

 الام هيلا تعفدف ىلعفاف هلمح جورحخلا يف يل تنذأ اذاف آريثك الام قارعلاب يل

 اكتم ًاتوقابو ءىلآلو يُسولاو زا نم ًابامث اه ىرتشي نا هترماو أريثك

 فرصناو اهأم ىفعض هنم ذخاف هربخاف اانا ىتح قلطناف احوحدنلاو ًارينعو

 00000 ا قحاب نق ةئلااو ةناثلا هلدرو هب ءاميزام :دضخ رتماف هر
 0000 ص مرو ةمعرتسا ديرت ام. عيب ال يتكيف امام فاعمل لب
 اعاتمو اثاثآ ىرتشي نا هترماو ميظع لامع ةعبارلا ةعفدلا يف هتثعب مث هتفلختساف

 لاقف « كملع ام يقبو ىلع ام تيضق دق لاقف ورمع ىلا قلطناف ةينآو 20

 يف اونوك و 0 سراف يفلا يف يعم جرخا : لاق ؟ ديرت يذلا امو

 هباحصا نم سراف يفلا ورم ا نال و 00 ع قبلاوللا , قارا

 اذاف راهنلا ريس ناكو فيسب لجر لك قيلاوملا يف هعم اوجرخو جرخف
 ىتح مهحتاوح اوضقيو اوبرشيو اومعطيو اوجرخيل قيلاولا حتف ليلا يسما

 : لاقو اهيلع لخد ىّتح ريصق مدقت ليم رادقم اهتنبدم نيبو هنمب ناك اذإ

 ىلا ترظنف تد_ءصف هب كيتا ام يرظنتل رصقلا ىلع ىدعصا ةكلالا اهنيأ

 تااقف لاهل ىلع لامحالا لقث

 اًديدح مأ ناي ًالدنجسأ اديِئَو اًهشَم لاجللام



 لامر

 « نهوو نيح ىلع كنم ىسانلا هلزنأ انهه نم تقردنا نا كنا.: اولاقو: اهب

 لبقت ال كلملا امأ : هل لا_ةف دعس نب ريصق هل لاقي هل ىلوم هنم اندف

 ةأرما اهناف اهرمأ كل نينتب ىتح كتكلم ىلإ فرصناو ءالؤه ةروحم

 محتقأ ىتح ىضمو هلرقب لفحت ملف «© ردفلا ءاسنلا نأس نمو ةروتوم

 ةأرملا غلب امل» « الثم اهلسرأ مث  رمالا مرص ةقد  ريصق لاقن اهتكلم

 يلا كلملا اما : ريضق لاقف كلما اولءةّتساف اهدون> ترا اهيلع همودق

 بك راف كياع نمآ تدسلو كوله لجرتب اك كل اولد رتب 0 اهدوند ا

 أبعي لق  اهرابغ قشي ال ةيذط ًاسرف تناك اصعلاو كسفنب جناو اصعلا
 اولزني نا هياحداب ءابزلا دنه ترماو « ةئبدملا لخد ىتح راسو هلرقب ةعذج

 يهو اهيلع لخدف ةئيذجل كندأو ماوه مهتحاسأ مهنم تذخأو « | ولاوتأف

 هنذخأب ناب نييلا تأءوأف يراوجلا الا اهرصق يف ارعم نكي ملو اهل رصق

 هنخثأ ىتح ةدعألاب هنبرضي نازي مف نويلع عنتماف هنفتكيل هيلع نعمتجاو
 ةءدح رظنف امروع نع 0-2 همف ه:ىلحأف عطش تا م 2.

 ام مأ سورع راوْشأ كسورع ىرت فيك : تلاقف ةيفاو ةرعُس احل اذاف

 ا ولا انام معا الو اشاف أشنو اثنان ارظبأ ىرأ :' لاق ىو

 ن٠ ةميْم هدكلو يساوألا ةلقل الو يساوملا مدع نم سبل هنا امأ : تلاق

 تلاقف عطنلا يف بخشت هؤامد تاعجف هقورع تعطقف هب ترما مث ©« يسانا

 اصعال ريصق لاتحاو « الث. اهتلساف هلهأ هقاره مد هناف ىرت ام كنزحي ال

 ناكو حبرلا اهنأك هب يورهت تلعجف اهعفد مث اهبك رو اهيلا لصو ىتح

 عفد دقو هيلا ةيذج رظنف « قيرطلا ىلع ًافرشم ةيذج هيف دصف يذلا ناكملا
 + ”تام ىنح بخش هؤامد لت مف اصعلا سأر ىلع مزح لل : لاقف سرفلا

 نم ' موي لك دسك نب يدع نب ورمع :ناكو ميعجاب ارلتقف هبادداب ترما مث

 « هريخ دحا هغاد ملف هلاحو هريخ نع سسحّتب ماشلا قيرط يتايف ةريخا

 اند الف « قيرطلا ىلع لبق سرف ىلا رظن ذا كلذ يف موي تاذ ره ايف

 هملء اند املن الث, تبهذن اصملا هي تءاح ام ريخ اب : لاقو سرفلا فرع هنم
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 اهرغو ا_هردص نع هل فشكتو اهنساحع هل زربت كلذ عم يهو ةماركلا

 اهتعجاضا هردص حرشو اهلا ناذبوملا حاتراف امذخفو اهيقاس هل يدبتو

 اها : هل تلاق اهيلع حلأ امف اصرح كلذ يف دادزيف هيلع علت تلعجف
 ينتبجا ناف كبكرأو كفك وأ ىتح تلأسع ام ىلا كتبيجمب انأ ام يضاقلا
 اهيلع عشتماف كترسم نم هيلا وعدتو ديرت ايف كدي عواط ترص كلذ ىلا

 لاقف هربص لمع ىتح اهتسا# نع هل فشكتو اهتنيزب هل نيزنت تبقبو امايا

 امازحو ًاريغص افاك إو ةريغص ةعذرب هل تأبهف « تببحأ ام ىهعفا : اهل

 تاعجو فاكالاو ةعذربلا هربهظ ىلع ثعضوو عبرأ ىلع انايرع تفاوت

 ىلا تاسرأو رخرخ : لوقت يهو هتبك رو ةئءاق يهو هيتيصخ تحن رفثلا

 تسب رهظ ىلا اني دهدا : كلل نيريس تلاقف كلذب ابعت نيريش امتديس

 ذاف ارظنو ادعصف ةيراطا نيبو هنبب نوككد ام ةنزورلا نم رظننل ناذورملا

 ؟ اذنه هلم. ىأ كيو. : ىرمك" ءاولتقا »+ نلكالا :: قوخ هتك بلياادقا يف

 انكعم للم لاقف كاملا ىأرو ةنزورلا ىلا رظنو ها نادوألا عفرف

 كحبق : لاقو ىرسك تكلحضف « ءاسنلا ةعاط بانتحا ىف كل لوقأ تنك

 1 دود ك|نريشتسم حبقو - نم هللا

 ءايزلأ ثيدح

 ةعدح ناأكو « روذدلا اهم دعب ماشلا تكلمو دنه اهعماو ءايزلا نبنمو

 000 راو ردحلا ترطافا ايلف هيد انهيتلا تعقازع قلق ولا
 املا : اولاقف هءادصن راشتساف « اهسفا هحوزتل اهملع مودقلاب هملا تين و

 لل لا ةريزطا كالو مثلا كلنا كيال تو 2 نلل هلالا
 الف هتصاخ نم سراف فلآ َِق واو يدع نب ورم همخا نبا فلخةساف

 "1 كال ِف لؤن هتكلمو ابدكللم ديما وهوا ةقف '"ىسس  ناكدنم ىلا يدنا

 ماملالا هل اوتيزف © فارصنالاب اهيلا ريصملا يف ًاضيأ هباحعأ راشتساو ناكملا
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 اهلزنم ىلا هيارشو هماعط لمحت ىرسك رمأف « كمومه ةيلستو كرورس
 مث هيلع لوخدلاب دحال نذأب ملو سانلا ىلا جرخم مل اعوبسأ اهدنع يقبو

 ام بحعأف ةممظع ةكمس دامص هاتأذ « نيربس لزنم ىلا اهدنع نم جرخ

 ةعبرأب داصل ترمأ : نيريس هل تلاقف .. مهرد فآلآ ةعبرأب هل رمأو

 ام لثمي يل رمأ امنا : لاق هوجولا نم لجرل ام ترمأ ناف مهرد فالآ

 لقف كاتأ اذا : تلاق 7 هل ترمأ دقو عنصأ فيك : لاقف « دايصلل رمأ

 عقن ال : لقف ىثنأ لاق ناف ؟ ىثنأ مأ يه رك ذأ ةكمسلا نع ينربخا هل

 ايلف © كلذ ثم : لقف ركذ لاق ناو « ركذلاب قبتأت قب كلل
 9 نأ مأ .يه ركذدأ .ةكمسلا نع ينريخأ .:.هل لاق كلملا ىلع فادآ

 تناك امنا كلملا' لاربع .لاقف . اهركذب ”قتاف : لاق 6 ىلا 2303

 مهرد فالآ ةعبرأب هك رمأو هزءز : كلما لاق + هلي جوزنت_ لب ارك
 ترثروي ءاسنلا ةعواطمو ردغلا نا : ةيككملا ناويد ىف بتكي نأ رمأو

 اهبأ تشع : لاق ىئرسك ىلع ىكخد اذا ناذبوملا ناكو : لاق , مرثلا

 تدنحو ريخلا تيطعأو رفظلا كئادعأ ىلع تقزرو « دمجلا ةداعسب كلملا

 القع نهئأو اهرصع ءاسن لمحأ تناكو نيريش كلذ ظاغف « ءاسنلا ةعاط

 تسلو نسلا يف نمط دق ناذبوملا اذه نرا كلملا اهبأ : ىرسكل تلاقف

 ةنادكسم .هل بهأ نا هلا كتجاخلل تيأر. دقو هتروشمو هبأز شان
 لكف « لمفاف اهوبق هكأست نأ تيأر ناف اهلاسو اهلقع تفرع دقو يتيراج

 دق : لاقف اهلضفو اهاحب هتفرعإ ةيراحال شهف < كلذ ىف ناذبوملا ىرسك

 : ةنادك سل نيريش تلاقف 2 امراوج لضفأل يدايإ اهراثيال كلملا امأ اهتلبق

 اذاف © هتمدخ يدحتو كنتساحتع هل يدبتف خيشلا اذه يأت تيا ةنزا

 يذلا تفرلا ينيفعت و همك رثو هفك وت ىتح هيلع يعنتمأف كتءحاضا شه

 ةعالط :تقوو  كلملا ةحت ىف ديب نأ هرعب ال ىتح كلو لل
 تراصف خيشلا ىلا تقاطنا مث «© يتدسس اب لعفا : ةنادكسم تااقف  ءاسنلا

 هآ رهظتو هربتو همدخم تلعحف كلملا رصق نم ابلح ينلا هراد يف هلع



 ءو٠٠؟"

 انام اهعسول ا تفرعو ىرشكا) ركسع ىلإ ةجحرأ تفرصناو: كلذ ىلإ اهتياحاف

 لغد ماطسب نا مث « همعأف ىرسك ىلا يدرك ىضمن ةيدرك نيبو اهنيب

 | لدن تلعجو .هقنف بارشب ةنتأ مث هلم لوانتف ءاشعب هتنأف ةيدرك ىلع

 امون لقثتسا اف « ماطسب مانف ©« ليللا ثلث يضم ىتح ةبحلا ل ربظتو

 انج رخاف .تاكنا ؛ مث هتؤدنت نبيع 'ةتعضوف ابقسب .ةيدرك هلا: تاق

 ! فاتتاو , اببشح "تلمغف  ابباود ىلا .اهتعاس. نما تدنعو < .تايف هربظأ نف

 ىلا ةمحرأ عم تهجو ثلا لادقو قرشا وكف وحن تدرحو لاغبلا ىلع

 ىرسك ىلع اهلخدأ ىتح اهعم راس هتفاو املف « قيرطلا ىلع ال سلحي نا اهخا

 ىلع نيبراه اولو المتق هوأرو ماطسب باحصأ حبصأ اهلف ًاديدُ احرف كلذي حرفف

 فونصوردلاب الاك.م اجات ةيد ركل ذك اف نيادملا ىلا ا لا مههوجو

 اعد مث « اوبيرشو اويعطف هدونج اهيف اعد ةيمظع ةيبلو اهلدعأو رهوملا

 رمحألا تيربكللا نم هصف ايتاخ اهاطعأو اهرهمو اهابا هحوزف اهاخأ ايدرك

 ىلا رظنو ىرسك اهب لخد املف « جارسلا ءيضي انك ءاملظلا ةليللا يف ءيضي

 يدرك اهاخا مركاو عايضلا اهعطقأو لاومالا اهاطعأو ا رس اهلقعو اهلاج

 ةأرما هغلبت مل ام اهل هفيرشتو اهايا هعفر نم اب غلبو سراف لسرأ ةالرف

 ل ان جرخا يديس ب نفي ركل تأاق ةيدرك نأ مث » أه دعب الو اهلق

 تجرخو ناديملا ىلا اهعم جرخف نا وصلاو ةركلاب كيدي نيب بعلأل ناديملا
 ل تكنو قدك ته رضأل لمح اعدو هلاسن صاوخو نيريْس هتأرما

 انلو نادببلا ىف :تضك وو . فسلا. تاوابتو جلاوصلاب هيعالت تلعجو

 كلملا ايأ : نيريش : تلاقف هب تبعلف حمرلا تذخا مث ًابجعم اعل فيسلاب
 انل اه داو .انفحم فرغأ ابنا تابيه : لاق. «.ةناطيشلا هذه نم كئمؤي ام

 عابرأ نم عير لك يف انل : ىرسك لاق تلزن اهلف « انسفنأ ىلع اهفاخن نأ نم

 © ةأرما فلأ١ رشع ينثا ىرصق يفو لجر فلا رشغ ىنيا .يف دئاق .انتكلم

 امناو ةمسورفلاو ءاسنلل ام يديص اي : تلاق « نملع ةدئاق كتلعج دقو

 هيما تر اس تذراو انفناب .كرسنو ا بيطتتو كل نيزتن ها الع



| 

 . تتاهف اهبجوز ربق تقئاعو اهيف يف هترثنف ةعام مس هيفو متاذ اهعهو اهل

 ( هدض )

 ىرسك ىلع فلاخف « ماطس : ل لاقي لاخ زيوربأ ىرسكل ناك : لبق

 يدرك اعد هيف ةلملا زيوربا تيعا اهف« زيوربأ عقاوو اريثك اعج عمجو
 غلبم هنم غلبو هابر هل امالغ ناك ًايدرك نا : لاقيو زوج مارهي ا يخأ

 اذه نم اني لزنام ىرت دق : هل لاقف هل نيدصانلاو هتصاخ نم ناكو لاجحرلا

 :يدرك لاق « رفظلا توجر هيلع ينتقباط نا ايأر تيأر دقو « ماطسب ودعلا

 هب كءادعأ ديزبو ًازع ه» هللا كديزي ءيش ايف ينريخأ كلملا ايأ كاذ امو

 2 لاق كتعاط برجوو كقسن مظل قدمو: مصب هللا ثردإلا ١)
 ماطسيو اهبلق ةءارجو ماطس ةأرما كتتخأ ةيدرك لاح تفرع دق ىرسك'

 هقاثممو هللا دبع اهل لعاج انأو برجلا نع فرصنا اذا ةليل لك اهيلا يواب
 اهجوزتأ نا هلتق يف ىل ء!ااتحاو ماطس نم ينتحارأ يه نا هئاسنأ ةمذو

 كلم غلب ام لضفأ ا. و.سلاو اهماركا يف غلبأو يئاسن ةديس اهلعجأو

 كا اهيا بتكاف هملع امتردق يف كشأ ام كللا امأب : ىدرك لاق « هتأرماب

 اقفرو القع ال ناف ةيجرأ ىقأرما عم ايهيلا باكل“ ف هبحوألا تبأز اع

 باتك اذ_ه « ميحرلا نمحرلا هللا مسب » هطخي ىرسك بتكف ةريصبو

 كل ترا زمره نب زيوربا ىرسك اهل هيتك بساتسج مار تنب ةيدركل
 ينيتحرأو ماطسب تلتق تنا نا هلسرو هلاسنأ ةمذو هتمذو هللا دبع يدنع

 كلم غلبي ال ام كتمارك نم غلبأو يناسن ةديس كلمحأو كب جوزتأ نأ" ةئم

 9 نيل ا م هللا ىتك و « كلذ ىلع هللا دهْأو « دحال كولملا نم

 ركع تاخد قح ةححرأ تراسف 1" ةوبص 0 7 موي همتاخ همشخو هطخ

 تسلح اف « ةبارق امهنيب ناكو اهيلا رظنلاب ةيدركل ةرئازلا ةثيبك ماطسب
 ىلا كاملا يبيجا معةئب اب : اه تلاقو ىرسك بانك بلآ تفقد تي

 اباهأ ىلا اهقوش ةدشل تبغرف كنطو ىلا عوجرلا كلذب يمنغاو كلأع ام
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 فاعت يتلا رويطلا نم وهو بارغلا اذه نم وجرن ام :اولاقو مهخبطم نع

 ةفرعم اهب ناك دق ةماح ىلا هرما بارغلا كلذ يشفأن « اهنم ريطتبو

 هل تلاقف برشلاو لكأللا ميعن نم هيف ناكام اهربخاو اهيآر ىلا عزفو

 خطا حطس ىتا ىتح قلطناف خبطلا اذه ينيرت ىتح يب قلطنا : ةعاملا

 كراقنب يل رفحاف لخدم عضوم هيف سيل تيبلا اذه ىرا يفا : ةمامللا تلاقف
 تمبلا ا ف بارغلا رفحف ؛« كلذ نع فعضي يراقنم ناف لخدا ام ردق

 اهقلخ نسح مهبجعأف تيبلا يف تطسوتو ةماملا هنف تلخد. ىتح هراقذم

 كلذ ىف تثبلف « هيلا ىوأن اي خبطملا نزاخ اهل لءدف « اهنول ءافحو

 : ةمايلا تلاقف كيف تردق اذكه ام بارغلا اهادانف « نبيع ةريرق تيبلا

 ىراوج نسحو يئافو اوفرع موقلا ناو كردغ يب .لح كلا تيفو ول

 سناسلا ةئبااب كلثمو ىبثم اذهف « كدبع ثكنو كئافو ةلقو كردغ اوذرعو

 اهنا : سئالا ةنبا. كلاق ! كركم يلتقو كردغ ينادرآ.كل .تنفو الأ يفا
 اهل نشع يعنأ نأ تدرأفا ةفنألا» :دعل ناك يم كععم ىذلا نا هذيلا

 5 نم كالا 7 ةبدتيلا "تلاقا  انالف كمداخ ي حاكنا نم تدرا يذلا

 نآلا « اهلفاسأب هسفن بطت مل رومالا يلاعم دا 0 ةنباآ ثتلاقف
 تفوو ةثءم ترخف ابيف ىف هتفذقف ابعم ناك مس ىلا تادئعف تولا' تيدعتسا

 ا اوربا نو ادريس تاغ ننواربا ةازملا نرش  نيتقو . اعطاك عوز ةدنللا

 هملع تعئتماف هسفن ىلا اهوعدي نيريش ىلا ثعب كلملا هل دطوتو هابأ لتق

 اهنذقو اهلاوماو اهرثاخذو اهراقعو ابعامض اهبصفف كلذ ىلا هسحت نأ تياو

 نم هذخأام اهملع ناه كلذ اهئلب الف « ةلضعم لكب اهامرو ةشحاف لكب

 امم نككي مل نا لجرلا اهنا : تلاقو هيلا تثعبف هب اهامر ام عم ابلاومأ

 امو :لاقف : ديرت ام ىلع كعباتأ ىتح جئاوح ثالث يل ضقاف دب تلأس

 ا ةيناثلاو « يلاومأو يع ءامض يلع دون انآ لهدا < تلاق ؟ جئارخلا هده

 ام أريتتو كتكلم لها ءاميظعو كترواسأو كتيزارم رضحس كريئم دعصت

 سررانلا باب يل حنفي نا ومآ ةعبدو ىخعدرا كابا نا: ةئلاثلااو 4 هر ىنتفذق



 تكدر

 نفدو كاف ًاخارف وأ ًاريط جرخاف ةرحجالا كلت نم رحج يف هدب لخدأ
 اهضعب لاقف دحاو دعب ًادحاو لكأي ناك ام دقفتت ريطلا تلعجو هشير

 تناك 0 انرهظأ نيب ةرادلا هذه تراص ذنم الا انلضافأ اندقف ام : ضعبل

 اذه ثا : اهيبظع لاقف اهاهد ٠١ يردت امو ةبيغلا ليطت ريطلا هذه
 نو معطل لذف نم هيف ناحصأ ام نلفغت الف ةيادلا هذه نكمل
 رح الو اهنف درب اهيلع فاخي ال يتلا نانكالا هذ ه نم نكخارف هيف
 0 نأ ىلعو : لاق -« انم رومالاب رصبأو انديس تنأ : ريطلا تلاقف
 3 5 لمللا رظأ اهف « يسفنب هلطاب نم كلذ قح نيبأو لوقلا اذه

 | ىنلا ةداعلا ىلع بلعثلا ليقأو نانكالا كلت ضعب لخدف ةرجشلا

 55 لاب كلما سأر ىلع ضيقت هدب لخداف نكلا كلذ ىتا

 « وه تنأ : بلعلا لاق « اهحصن تابق ول ريطلا ىنتحصن دقل : بلعثل

 كلم لاق ؟ اذه لك كقمح نم غلبي نأ تننظ ام : :لاق « معن : لاق
 فيطلو كالع لضف نم تيأر ام بسحب كتلزنم يف كدرأ ىنعد ؛ زللا
 هك رتأو ءيثب يباينا قلعأ ال نأ ينابدأ ىوبأ نا : بلعثلا هل لاق « كتليح

 كؤابآ ناك اب ناذك الا نمو رامثلا نم أزحتن ال 7 نا نم سل ذإ

 يف ريرغتلا لمجت ملو كسفنب يرما تربتخا ىتح ضرت ملو هب نوفتكي
 تدرضو تثحوتساف اهممظع ريطلا تدقفو « هشير نفدو هلك أ 3 ك] ريغل كلذ

 نيكلم رطخ ميظع يف نلصب ملو هتلتق ىتح اهريقانمو اهيلاخم ًابرض باعثلا
 امنا : ةيدنبلا . تلاق ةيدنبلا هذه نم سرتحاف بلعثلا لتق نم رثقا ||

 ةراتخلا ءاسنلا لضفاو اهلعبو اهدلوو اهبخاو اهساب لاحر ةعبراب ةأرملا نيع رقت

 اهوخاو اهوبا بهذ نع فيكف اهسفن ىلع هل ةرثؤملاو « اهلها عبمج ىلع اهلعب

 0 ثيخو كتمه ةءادر يف كلثم نأ ىلع هكلبت نا بحتفأ ؟ اهلعب يقبف
 : تلاق ؟ امهثيدح نم ناك امو : كلملا لاق « ةماقلاو بارغلا لثم

 د 1 نامحالا بطا نم ذخأف . كواملا ضعبل ًاخبطم فلا ايارغ نا

 هودرطف هرهوج مْولو هلافو ةلقل هذخا بارغلا نا اونظف أئيْم هيف تراص



 ني

 ىلا بسني رهز لكو « هلصأ ىلا عجرب عرف لكو < ينم لضفأ وه نم

 لقرا  لع أ كنككلم : دقفا بدألا مالك .كنع ”يعدف تقدنم ١:١ كلاقف 6. هغينم
 ةنيا تلاق « هملع لضف كل سلف ىمداخ نالف نه كتحوز٠ اناو كفنأ

 |0011 نفذ م اةيلفانالا هلسقن, بلطت ل. .لومألا# يلام دانعا قله ءنيلابلا
 « كرظن نسح توحرو كؤطع تقرت اءاو « ءامندالا هَتْزِب رغ ل ءايظعلا

 مث © كنم يقبتسأ يذلا امو توملا باط دقف اذ_ه ىلع تمزع اذا .اًمَأَف
 دعب الا همقوم عقيو رقتسي ال كنم ةرسملا لذح نا كلملا ايأ : تلاق

 امال « كملع نمؤت ال اهناف ةيدنلا هذه ن٠. سرتحاف « كدنع ةفلاخلا

 ل كعلم "لكما نما الو < نزلا كيلع 'ابفطعف كس قمت تنل

 « اهزع تمدهو اهابأ تلتق دق ةروتومب ةهيبش يه امناو « اهيلع كلوطت

 كلتق يف تلاّتحا ىتم اهناف 2« كملق نم اهعقوم كنءبلب الو اهنم سرتحاف

 اال رثأ نس ناك اك ١ ١_كيلتق. لا ردفظلا ننس :انيدنأ ١ فب نكتيإ 4

 درا لاق ٠  تلاق < ايبثتدح نم ناك امو: ::: كلملا !لاقن .« :ريطلا ميظعو

 كلت هيف يذلا يداولا لاف « اهنم لكأيل ةرجم ىقرف ةليل يف عاج أبلعث
 ىقلأ ىتح اههضوو اهعفر مث « اهيلع بلعثلاو اهعلدقاف ديدُس لمسب ةرحجشلا

 لبج حفس ىلا ليسلا هاقلأ دقو حبصأف « هضرا نم ةديعب ضرأ ىلا باعثلا
 ١ ريطلا نم نط ناعشالا" كات ندعوا. نايضغالا ' اريثم راعشالا اريثكا

 را ل ههزأ فرعا ال 000 ًامصق ةرحم ىلا ىعقأف « ًاددع ىصخ

 لاس ةنادانأ : لاقف ؟ تنأ ام : هلل لاقف ريطلا ريظع هب رمث باودلا ةفلاؤم

 لهف : ريطلا ميظع هل لاقف « ًابيرغ تحبصأ دقو يلج يف يناقلأف ليسلا يف
 ريطال عنصاو اهغولب دح تغلب اذا رآلا فرعأ معن : لاق 7 ةفرح كل

 : ريطلا ٍيظع هل لاقف « دربلاو را نم اهخارف اهيف نكت ضرألا يف افانكأ
 ماقأف « كترواح قح فرعنو كساون اندنع مقأف كتيغب اندنع تك ردأ دق
 ًاروبق هبيلاخب نه رفحيو ةكردملا راثلا مهفرعي ناكف ريطلا كلم دنع باعثلا
 محالا ىلا مرقو ليللا هيلع نج اذا بلعثلا ناكو « اهيف نخرفي ضرالا يف



 ه١5

 لاقف اهانأ هلتقو اهتيرغ رك ذو اهل كلملا قرف < كلذب امتريخأف « اهدنع

 كئاسن يف سيل هنإ : كلملا ايأ تلاقف 7 اهنايتا يف نيرت ام : نئاسلا ةئبال

 يف يهو اهلهأ تقراف دق ةيبرغ اهناف اهيلا رصف اهتازنم لشم يدنع اهل نم

 تماقف «© اهسل باب ىلا ىهتناو اهلع لخد ىتح كاملا ماقف « ةحر عضوم

 ةهرطلو اهظي ةقعابتزو .اهلح يف :ةرسكتم اهتثيع.نسمنأب لقا
 لبقت تلعجو اهسارف ردص يف هتساجأ ىتح هدس تذخأو هينيع 92 تادقف

 ىلا اهاعدو .هسفن ىلا امدحف : 4 وبلا + رياك هيلا ةكحاض هيلحرو هيدي

 هئجاح يضق اهف « هيلا هتباجأ الا أئيْس ةرلخلا يف درب لو هتتاف ةمجاضملا
 :!تلاق 9  كلمملو نم  كلوضر ركذؤ ام نيا :.لاقف ةثداحتا قا

 ايل كلذ تلقو « كْوا قل ينافس ىتح كقارفل ةعحوتم تنك ىذبص او

 يف اهعم ذخأ مث © كتولسو كدودص لوطو كيلا قوشلا حيرابت نم يلا

 ناركاذتيو نابعالت امه انيبف مايأ ةعبس اهدنع ماقأو « ةيعادملا

 مث كولملا ةيحتب كلملا تيحف سئاسلا ةنبال ةيراح تلخد ذا نا_ةناعتيو

 كرف عيتجا دق لوقت  سئاسلا ةئبا ينعت ىلديس نا : ةبدنبلل تلاق

 ةثلاثلاو « كلواطت لضف ةينالاو « كتملعب ردفلا ىلوألا : لاصخ تالث

 صضغ ىلا, كلملا نم كتذؤازو فكدرق. نع يناو معنملا ةمعنلا نارذكد

 لاقق « هب ةثيغتسملاك كلملا ىلا ترظنو اهانئرع تلمهو اهتمحفأف . ظيفلا
 « كلمتام عيمجو كل اهتيهو دق كتمأ نم نيركنت ام يتبسمح اي : كلملا اه

 اهبهو دق كلملا نأ اهيمعاف اهيلا يقلطنا : اهتلوسرل تلاقف اهمن اهنع ىلجتف

 لامهاو كبسح موا ىلا كسفن شحف كمجحرأ : اهل ىلوةو « يل كلمت امو

 كلذ لوسرلا اهتغلبأ املف « ةيدومعلا ةقرو ةلذملا راغصب ةعاسلا ينيتثإ كبدأ

 ام: ةيدنهلا اه تلاقف ؛ هيدب نيب تماقو كلملا تيحف اهيلع تلخدأ تابقأ

 9 مالكلا يف يل نينذأتأ يقديس اب : تلاق « كتلاسر يف كوهز مظعأ ناك

 كلمأ ره ءيشب كيلا ةبجوتم تسل ةديسلا اهتيأ : تلاق يدكت : تلاق

 يقرذ عفر نم لظي ملو 2« كلضأ نم يلع فطعأ الو « كءلح نم كب



 انو

 او] هاه اينما نانو تلاه" ابلغ لغ دا ال ارش :نفلو ايلع هلع

 نع يلأست ىتح يقلطنا ىنع الس رفظ اذا ىتح ىلط يف همد لذب كلملا رمأ

 كلذ تفرع نك تلطلا « كلذ رعب ينبتأو هلع مرك أ نهأو هلاسن ةدع

 سلو ةرحو ةمأ نيب ام ةأرما ةثاعبرأ هل تدحو يلا : تلاقف تفرصناو

 : تلاقذ « اهب جوزتف هتبحعأ هساوس نم ساس ةنبا نم هيلع مركأ نببف

 اهملا عاطقنالاو اتاخاؤم ديرأ يلا اهساعاو مالسلا ينم اهث رقاو اهلا يقلطنا

 ااا تلات ..6 اعالوم ةلاضو, انتملباف  سناسلا ةنيار يلا ةدماملا تتلف

 « ىلا ريصتف تلأس ام ىلا اهتبحأو اهتيمحأ دق يلا اهماعاو مالسلا ينم اهئ رقا

 0 ا اين سلقاو  ةئف يحج ار تايه «ةكلاق اع اهريحأف ةكرشلا

 ف اهتتنغرو اه اهبح ثعرك د 4 اهملع تلقا اينيلح تسكر“ ا_بييلع

 مث « كلذي اهرورس اهتفعأو درلا نسحأ سئاسلا ةنبا اهيلع تدرف اهتلصاوم

 )0 اال 6 سنألا ريظتو. اضرايبتأت ةيدنملا تلمحو. تفرصلاو ةعاما نذل
 سلو كلضفب انعيح ترهقو كلملا بلق تبلتسا دق كلنا : اه تلاق ام

 ”از] اع ارورع دادزنل هب انيتلضف يذلا رمألا انسلعاق بسضن انم ةدحاو
 يلامج ةلقو يسن فعض تفرع ال نا كلاك © كلا عاطقنالاو كا ةدحمو

 يف ةاتاؤملا لثم هدنع هب ىظحأ ءيش ىلا ينم كلملا عجري ال هنأ تماع

 « ةمدخلا لضفو فطللب هملق ليمتساو ةك راب ه اذا هطسبأ ناو ةولحلا

 وهزو ءافكالا ةفنأ هئان رئاس نم ىأرو ةريتسم كلذ ىلع يفآر اماف

 يبسن لومح عم هنذخأ ام تذخأ نا يفا تماعو « كلملا ءالمخو لاخلا

 ىلع يناضفف « نهب قيلي يذلا لثم يب قيلي ال يرطخ ةقدو يلا ةلقو
 لاجرلا بولق نأ تدلع كلذ كلملا ةنبا تعمم املف . كلذب هئاسن عج

 ا0) تمرتف © ةتملا 'ادنعا ءاثلا ىف ةياجآلا' ةعرتنو ةاناؤوملاب آلآ لاتصال

 ضعبل تلاقو اهرصق ىلا تفرصناف 2« كلملا بلق فاطعتسال ةدع كلذ لمحت

 كلملا تنأو نانا :قيتانلا "هل ينعت  ةلالف ىلإ يهذأ : امراوح

 كلملا اذاف ةيراجلا تقاطناف « يل ضرع عجو نم ةليلع يفا اهساءاف اهدنع



 ا هب
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 ثاّوتلا يف كَ ّنِإ اعيرس ٠ اهنع َسْفّنلا دمتو اهقلظف

 ىئاركا يف كل دمت نم ذخاس ىنإ كيلع ملسلاف الإو

 ءاسنلا ءافو نساحم مب

 هتنبا بطخم دنبلا كلل» ىلا زوريف نب شالب بتك : يورسكلا لاق
 اكليل ”كجؤو هع يف هيلا ناسؤ مهم ءاناغاةرضر درو |

 تبرأ كولملا ىلع راع هنا : لاقو ةزرامملا ىلا شالب هاعد نالحلا تفطصا

 تفلتخاف دنهلا كلم هلأ زربف « مهسفنأب اوزوفيو كالهلا مهدونح اذفرَو

 هةتاع ىلع ىدنبلا سالب برضو هعرد ةناصح اًسالب تعنيف : تاتيرغ اهنيد

 حتافاف « هليخ تمزبناو ًاتيم رخف هتؤدنث ىلا فيلا ىهتنا ىتح كبح عطقف

 هلاومأ ىلع ىوتحا املف « كلملا ةئبا 'رصقب اوقدحأف هتاقث رمأو هتنيدم شالب

 كلنا لق : يكبت يهو لوسرلل تلاقف « هيتأت نا كلملا نبا ىلا

 نب ترصو ينتكلم دق كنا رفظلاب ديعسلا هتبعر يف بسحملا للاب نيزملا

 ىتح يلا رظنلا نع اسفن بيطت نا تيأر ناف « كتفأرو كفطع قحتسي

 امباحأف هريخأف شالب ىلا لوسرلا فرصناف « لعفاف كتكلمم راد ىلا عجرت

 ةدرفم ةروصقم اهل أيهف ةكلمملا راد مدق ىتح اهلمحو راسو « تلأم ام ىلا

 طافساو رهوجلا رخافو جابيدلا قيتعب اهل رماو اهيف اهلزنأف همرح رئاس نع

 0 هلام الخ هاهنا رباب ملام ثاثألاو زئاوطاو ةالصلاو بهذلا نم

 مايأ ةعبس اهدنع ماقأو اهيلع لخدف « هل تنذأف اهيلع لوخدلا يف اهذأتساو

 ء ابسلحت ردص 'نع فخم الو ًاماوح اهلا ريع الرام هلا 0
 ةفخ نم تربظأ ام هبلق يف عقو دقو نماثلا مويلا اهدنع نم جرخف

 اع ا
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 تدب لق : يبارعالا لاقف « ائيرْسو انلكأف نيهزنتم ةلجد راصما نم اثايطب

 : تلقف رعص

 انايطب يف شيعلا ديا انلن
 : يبارعألا لاقف

 اثالث احذقأ انثتح ال

 يطبنلا لاقف

 7 م 0

 اثالن قلاط قتارماو

 ينأ رما تيهذ لاقف ؟ كركي ام : هل. تلقف حامصلا ىتح يكبي لاز امو

 ًاموي كاحضلا نب نيسحلاو انأ تنك ىلصوملا ميهاربا نب قاحسا لاق . ةيفاقب

 فيك ': نييئدملل لاقف اب بجعأف هيلع ضرعت ةئيق ترضحو مصتعملا دنع

 هتأرما : رخآ لاقو « اهلثم ىأر ناك نا قلاط هتأرما : مهدحأ لاقف ” اهنورت

 كديخن <« ءيّم ال ٠ لاق « 8 نأ : مصتعملا لاقف تكحسو ... ل نا قلاط

 ن:مؤملا ريمأ اب ٠ لاقف « بسس الب كلهأ قالط ىلا كاعدام كحيو : هل لاقو

 < عسا نم كلذ ف لق امو ءابسمس الب هتأرما قلط دق اناك

 م -_ 5 2 5 ب عر 0 ٠

 قابولا قر نم تاوحفأو قالطلاب ةيَمأ تلحر

 يقآم عمتذت لو يلق اهل رج ملف اتم
 قابالا "ب يبغا م اع 38 3 ١

 : رخآ لاقو

 تائآلاب عرس تبّصن قو ٠ . اهيف تشمطف اهتاثأ تبر
 هر



 ا

 « كنيع رقأو « كلوط مادأو « كلمش هللا عمج هلما هب غلبو هلحأ تاريألا

 ءافرلا ىلع كلاح نسح»و كيعص للذو 0 ك.مك ىلعأو 6 كنح كاقوو

 هللا اهلعحو ) دودحلا نعآو دوعسلا دعما و ةك ربلاو ريستلاو تانيلاو ندبلاو

 هنا مث جاجحلا ابحوزتف ) ةك ربلإو ريخلا ىلع |ركنمب عمجو / ادي دودو

 لرقت يهو اهملع موب تاذ لخد

 0 1 ا عزو عوض 0
 لع اهللخت سارفا ةليلس“ ”ةليزع غريم الإ دنع[

 محلا دودو هع و هما 5 "ل 1

 لخفلاب جن اف فارق اكينإو ىرحلابفاعرك أر بم تجِتن نإ
 لاقو مهرد فلا هام هيلأ عفدق ةب رقلا نبا اعدو أامضعم اه دنع نم جرخف

 ٍلمحف « لاملا اهيلا عفداو نيتك ىلع دزت الو ىنع اهقلطو دنه ىلع قخدا

 هذهو تليف تنك لوقي ريمالا نا : لاقف ايا لخدو لاملا ةيرقاا نبا

 تعزج الو ناك ذا هب تررس ام ةيرقلا نباب تلاقف <« كقادد فلأ ةئاملا

 ىلع :دْسأ :لوقلا تاكف .. هب انتثح امل كل ةراثشبب لاملا اذهو © نأ ذإ هيلع

 يدر قيدصلا ركب يبا نس ن م راا دع نأ اورك ذو 1 أهقا رف ن“« جاجحلا

 هوبأ هرمأف ادب دس ًايح اهمحأف لوقت ند دبز تن ةكتاع «كرع تناك هنغ هللا

 لاقؤ هلعف ىلع مدن مث لعفف ةدحاو ةقلمطت اهقلطد ناو ابقأ رفب

 م 6 00 7 9 8

 قلطت مرج رغيف ابلثم الو اهلثم مويبانللم لذي آيأ ٠

 0-5 3 و را تالا -
 و باعي ام يوست قلخو كلمو نيسمشو ليس ل

 4 هع
 خا مول 0 1 1 ١

 قلعم بولقلا يف اع كيلإ ةليلو موب لك يلق كن اعأ

 د . 0-7 ملا ع ءووا كك

 قلحم ءامسلا ىف مّجن حال امو' قراتروخ لاا | امكن اعأ

 لبعد نب يلع نءو .اهتمحارب هرماو هل قرف كلذ ركب وبأ عمسف
 هل لاقي عصوم# 4 يطبن و يبارعا يعمر تح ارح لاق يبأ ينث دح ٠ لاق



 ل

 ةراا عون كنا كتاعت ٠ لايق خو رفلاك نيضهانلا خومشلاو يلام « تلاق

 , اهتعزو لخو : ادهش ةراغ برا كسأو امأ الثم تبهذف اهسدثب لك أت الو

 : لاقو قلاط تنأف كلهأب يقملإ اهتبرُد ةرمخو « اهتفدرأ ةيبسو

 0417 يق" هايل

 ربكلاو تالا نيب ساّنلاةياغو ربك اسال يت أر نأت أر
 اا ا 1 0 2 5 5 0
 رعشللا نم نا و نامزلا فاص ةرهيحو يسر العذق نكي نإف

1 2 
 ينقفاوت ال ىناف كيلا ىنع

 رَدَكلا ىلع يرش الو م الكلا روُع

 تدجو : لاق 7 مبوزتلا يف لوقت ام : ةيرقلا نبأل ججاجحلا لاقو : لاق
 ًارورس مهاقبأو « ًاشبع مهبيطأو ًانيع مهرفأو « ايندلا يف سانلا دمسأ
 ةئاسح ةفمفع ةنيمأ ةملسم ةحوز هللا هقزر نس أيام مهبْسأو الأب ماخرأو

 اهدحو اهيلع رتق ناو « ةنيمأ اهدحو اهحوز اهتنمتلا نا ةعيطم ةفيظن ةفمطل

 ا اهراحو امان ًادبأ اهحوز دحت ةظناح هلا تناك اهنع ٍباَع ناو ' ةعئاق
 « اهلقع اهنيد نيزو 4 اهلبح اهءاح رثس دق ارهاط اهمصو ؛« انمآ ابككح رامبو

 قتفت مل يتلا ةكسملاو بقثت مل يلا ةؤلؤالاكو اهمنتحي نم ةخنلاو ةناحيرلاك كلتف

 تربص ترسعأ ناو 2« تركش ترسيأ نا ةماس ةكحاض ةماوص ةماوق

 ىلع قتلا لمخاك ءوسلا ةأرملا لثم املاو « هذه لثم هللا هقزر نم حنأو حلفأف

 اهو .لؤبتم .اهراخو .لوفثم اطبق ارح ضرالا ىق :هرحي  فيعضلا خيشلا

 تنب ادنه يل بطخاف نآلا مق ةيرقلا نباي : لاق ©« لوزبم اهطقو لوذرم

 نوملعت نم د:ع نم تئِج لاقف هاتأف : تامك ثالث ىلع دزت الو ءامسأ
 (نمنغو انسحكحنأ !ولاق ؟ نوعدت مأ نوحكنتفأ نولأست ام كيطعي ريمالاو

 يف دمو « هلم يضر نم حالص ريمالا هللا حلصأ - لا جباححلا 7 عج رأ



 060000007500 ة ةز ا

 تا سا ا

 هيصخ نخر مل مضل
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 نبأ اوم لحرا نيا

 تار الو امش ال معاون

 تاربحلاو ّيَسَقلا نم ًالجح

 ردت راسا نينو قتلا نمنادتبا فا رط أَن يَ ب

 لاق م خيش نع دالز ني دمحم نع ةناوع

 هل ةئياب رصب هيلع مدق اماف يئاطلا ةصفح نب ةبقلما ًارئاز يدسألا ليلس
 : اهمأل لاقف ام بجعأن اه ردع 15 ءاسن لمحا نم تناكو ءابزلا : اه لاقي

 : لاقف © بغارلا حافيو بلاطلا مركيو بطاخلا مكتي دفو ًارئاز كتننأ
 « كرمأ يف رظنن مقاف وفغلا كنم ذخْؤيو وفضلا كنم لقب يرك ّورمآ نأ

 ًاسحو ًايصنم  ةسوق: دس للم نب كثواحخلا نان: لاقق لقأ ىلإ اذكلا |

 ءايزلا, تلخف اهبسفن نع كتبا ىديرأف هتحاح الا اندنع ن*« نفرصني الف ًاتيبو

 ىتفلا مأ حاملا لضافلا حاجحملا لبكلا كيلا بحأ لاجرلا يأ ةيثباي : كلاقف
 كريغي الو كريع خيشلا نا ةمنباب : تلاق حامطلا رومزلا (: ل6 « حاضولا

 : تلاق « نظلا ريثكلا نسلا ثيدحلاك لئانلا ريثكلا ىذافلا لهكلا سلو

 « يبابُس ىلبو يبارتأ يب تءشيو يلايث .نندب نا خيشلا ىشحلا هانا ال

 ىلع لماس نب ثراحلا اهحوزتف اهيأر ىلع اهتيلغ ىتح اهمأ اع لزت ملف : لاق

 امنع هموق ىلا ام لحر 3 ام ىنتباو رمهرد فلأو ىلبالا نم ةئامو نيسمح

 يهو موي تاذ سلاج ره

 5 كنأث ام : لاقف تكبو ءادمصلا تسفنت مهيلا ترظن اهف 2« نورتخبتي

 رع

 3 تراحلا جرح 8

 ىراشن اح ىلا ل ةمنف ليقأ 5 هسناح لا



 م4 ١

 انلكأو ماعطلاب اعدو هسفن تباطو بضذغلا سوم نعا ىردشف 1 لاق

 نع ىعاطقنا نع ترحعتو تفولتف ابو نثالثو مهرد 21 ةرسشعي هل رمأو

 . هنم اب معا انأو يلا, يف امهو نيثيدحلا

 ةرافللطملا د

 دوعسم نإ هو رع ن مايه تنب ةعرافلا فيسوا نب جاوحلا مأ تناك : لءف

 '000 ل ١ لاق ةركيا لظت ا( مرن اهارغا ةعم ني ءراخملا كغ نلاكد

 "001 ءاثعا نم ناك ناو 6 تهرس ذهل "كناوي ءادغ "نم اذه ناك نئل هللاو

 فاخيؤ كاوسلا ن< الإ وره 8 هللاو | ريغ هللا كعب الإ 5 تلاقف ا دقأ

 اهنم : راعشأ اهيفو « جاجحلا اهدا ْرأَف 0 1 فسوب هدعب اهيلع

 م 1 تعين ا كا <

 ثائتحأ يأ تنو اذإ ثحن ىلا ا علل نان

 اللا لفي , تر النت وناب موي جئادلا 0

 رتثص ءاقلا 00 ىَّرْصب لهأ يقالثأ نزرع

 01 حمئاوتلا عّجس مك ىعاد .اذإ ماها انجي

 ١ ىريمنلا لوق» جاجحلا تأ بادز يفو

5 

0 0 202 2 

 0 عدلا لا نحرخ هتيأر فارس لثم يذل رو
 تضترعأ يرسل وفر

 دلت ملا لأ اكرم نك و

07 
3 
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 ةثئاع ىلا لح! نأ رمم ىلا لطم ءامسلاو ليللا فوج يف هجوف يجخرلا

 مهللا : لوقي وهو رمع فرصناف ىبأف هرمأب ةيبقلا اهناف اهبنع حفصي نا هلأ.ف
 : لاق اهيبأ لزنم ىلا اهدر مث اهئطوف ليللاب اهلمح مث رفعج كدبع رث ينق

 بأد نب ىسبعو ىسوم نب زيزعلا دبع هباحصأ نم رواشي يداهلا ناكو
 لمح هنأك بضغم وهو مهلا موي تاذ جرخف كلام نب هللا دبعو يزيزعلاو

 يزيزعلا ناك و هسلحب يف سلج ىتح لبقأف نوالا عقتنم جادوالا خفتنم جئاه

 انشدع انيلع ردك ام كبِحوب ىرن انا نينءؤملا ريمأا, : لاقف « هملع مأرجأ

 اندنع ناك ناف ببسلاب انريخ نا نينمؤملا ريما ىأر ناف ائيلا ايندلا ضغبو

 هذع مغلا لامتحا نكما ناو اهب انرشأ ةروشم نكت ناو اهب هانماعأ ةلمح

 لاقف مئاق يزيزعلاو اليوط قرطاف : لاق « هنع مغلا انلمحو انسفنأب هانيقو

 مظعأو تافآ رثكأ طق ايندلا بحاصك رأ مل يناف يزيزعاب سلجا : هل

 ةدايل : لاق 9 نيئمؤملا ريمأاي كاذ امو : ىزيزعلا لاق اشبع صغنأ الو ةيئان

 لالداب ينتلك يدنع اهترثاو ينم اهعقوم متيلع دق رفعج يبأ نب رفعج تب
 انامل تنّثو :ىتح زاغقا اهذنع الو لامتحلا يدنع اهبل نكي لف تظلغأت

 كنا نينمؤملا ريمأاي : بأد نبا لاقف تكسو لاق « اعجوم ابرض اهتبرضو
 ىلع هللا لوسر باحصأ ناك دق اعيدب الو اركذنم تأت مل هللاو

 يراوح مارعلا نب ريبزلا اذه نهنوبرضيو مهءاسن نوبدؤي مسو هيلع هللا

 يهو ركب نتا تنب ءابمتنما هتأزما .ىلع كو هتمح نباو ع هللا لوسر

 قح احربم ابرغ هيف اهلع بتع ءيش يف ايرضف انانز لكل 0 |١
 هللادع اهدلوب تثاغتسا امنا كلذو « اهقارف بس كلذ ناكو اهدب رسك

 تنابو لعفف اهنيبو ينيب تلح نا قلاط يه : لاقف هيبأ نم اهصلخم ءاجف

 تارجاهللا نم تناكو هتأرما ىلع بتع يراصنالا كلام نب بعك اذهو « هنم

 : لاقف اهنييو هنبي اهوثب لاح ىتح اهيرضف

 ,مئقلْتأ 1و جور ةطْبخك اهةطبخلا اهّطا'وح اهون الاولف
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 يمأ تذلو امو هللا الإ دحأ يلام : تلاق ؟دحأ كلف : لاق شرحب أثنملاو

 اهب ىتأف « دلولا حلصت : هل لقو يدبملا ىلا اب بهذا مالغاي لاق < يريغ

 لهأ يل نا : تالاق نورهو ىسوم تدلو اهلف عقوم لك هنم تعقوف يدجلا

 ىلو لسلسو ءاممأ اهبعسا ناتخأ ىل : تلاق: 7 كل نمو : لاق « شرحب تيب

 هنم تدلوف لسلس روصنملا نب رفعج جوزتف مب يتأف بتكف ؛ ناوخاو مأ

 نارزيخلل يدبهلا لاقف اركب ءامما تمقبو دمّسرلا اهحوزت ةنيكس اهمماو ةدمسز

 كقتعا نا بحاو ةما نيقتت نا بحا امو امل تعباب دقو نيلحر تدلو دق

 ابقتعأت « تيأر باوصلا : تلاق « كجوزتأف نيمدقتو ةكم ىلا نيدرختو

 الف 2« مهرد فلا فلا اهرهمو ءاممأ ابتخا يدبلا جوزتف ةكم ىلإ تجرخو

 9 اه تيهو مك و ءامسا ربخام : تلاقتف اهلبقتسا نارزيلا مودقب سحا

 « قلاط يهف يتأرءا ءامسا تناك نإ : لاق « كتأرما : تلاق 9 ءامسأ نم : لاق

 فلا انين ريم دقق .تلع اذا انمأ ::ءاق“# يمودقب تملع نيح اهتقلط : هل تلاقف

 ةل# تناك : لاق . نارزيخلا جوزت مث هرد_فلا فلا اهل تبهوو مهرد فلا

 هبنغتو هيدب نيب دعقت ةفالخلا لكوتملا ىلوتب نأ لبق لالخلا نيسحلا ةيراح

 : نيسطلا هل لاقف المل هقرط ةفالخلا لك وتملا ىلو املف انبا نيسحلل تدلوف

 ةمومطم هيلا اهجرخأف ةلخن ءانغ عمسا نأ تيهتْسا لاق « كادف تلعج انترز

 ا الاف لاق ؛ لي : لاق # أنبا كيم تدلو دق نلا» لالخاب : لاقف بدلا

 « ةلخن اب يموق اهتجوزت دق .ىنا دهشاف : لاق «ةرح اهناف : لاق « اهقتعت نا

 . ةلغ هملا -لوحو راتيد فلا زيثع ةسمخ اهنم هضوعف نيسملا ىلع كلذ دتْساف

 يدابلا ئس وم نب يلع نب مساقلا نب تنامملسأ ةذبا لك ىتمللا تضيق ليق

 فرصو نئنببنس نم اهراتخاف هيلع, نشرعو هلا نلمحف تامابلا نم ةدعو

 تناكو « ةلزئملا يف ةحيبق نيبو اهنيب ىواس ىتح ةلزنم هنم تلزنو يقاوبلا

 هملا تلمحف ىلع نب سابعلا تنب ةطير هل تفصوو ةحالمو ةقابل اهل ةءراج

 ل نا ايلعأت هلع تباق كلاما ييعتتر_اهريج رطل نأ, الأس مت اجوزتق
 جرفلا نب ورم تنب ةشئاع هل تفصوو « اهقلطف ةقرفلا تراتخاف اهقراف لعفت
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 لحديو ه رعس نعم دخ وب نا رمح رْملف 4 ةعازد هفنأو هدسح رعص لايكات

 انيق ةأرملا اعدو 0 كلذ لعفف هب يتوب 3 نيضسأ نيدو يبكلتاو ماما

 « كجوز يعيطأو هللا يقتا : ريع اهل لاقف « نآلا : تلاق جوزلا تأر
 نمناف ءاسنلل اوعنصت : رمع لاق تلو املف « نينمؤملا ريمأ اب لمفأ .٠ جنلك

 ىوقتو ةنم نيعبرا بحت ةأرملا نا : لاقيو 0 نوب“ ام مكنم نيبحي
 لجرلاو !« امناسلو اهبحوب كلذ رهظيف ًادحاو أموي ضغبتو كلذ ناتك ىلع
 تدهس ادهارو ا بحا ناو كاذ نايك ىلع ىوقف 1 نومدرا صعب

 . هحراوح

 ءافلخلا ءاسن _ م

 مآل طش روصنملا ناك : لوقي يلأ :.لاتق نابلس نب دم نبا ىلغ

 اياتك -كلذب هيلع تيتكحو ىرستي الو اهيلع جوزتي ال نأ ةيريملا ىسوم
 ىلا بتككي هناطلس يف نينس رشع ةدم يقف © كلذب هيلع تدهْسأو هتدكأ

 مهنم دحاو هيتفي نأ دهحو قارعلا لهأو زاجحلا لهأ ن٠ هبقفلا دعب هيقفلا

 تلسراو هترداب هناكم تماع اذا ىسوم مأ تناكف ىرارسلا عايتباو جي وزنلا ف

 نينس رشع دعب تنام ىتح هتفي ل بتكلا رفعج وبأ هيلع ضرع اذاف لامي هيلا
 ناكو ركب ةئام هيلا تيدهأف « نارالحن وهو اهتافو هتتأف دادغس هناطلس نم

 تادلولاىلع امتوم ىلبق اهتفقوف ةيحرلاب ةامملا ةعمضلا ىسوم مأ عطقأ رغما

 نب ييحن انثدح . تقولا اذه ىلا اهملع فقو يبف « روك ذلا نود ثأنالا

 فيقث نم لجرا نارزيإلا تناك : لاق ةكم يضاق ماشه نب دمحم نع نسحلا

 فار تلاع 7 يه امو لاق « ايؤر تيأر ينا يففثلا اهالوإ تلاقف

 : امه لاق « يربد نم تجرخ سمشلا نأك و ىلبف نم جرخ رمقلا نأك

 قيقرلا يف اهعابف ةكم اهب مدقف : نينفيلخ نيدلت تنأ يلثم يراوج نم تسل
 ةكم دلولا : تلاق 5 تنآ' نيآ "نم : لاقف روطتلا ىلع كشرفو كا
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 هلمحو اذاف اهبحو نع هدعف رف عفرب اهماعو ١ ةيَسو همهم ةلمج ةأرما

 : لضفلا لاق اههعم لكأت تلعحو تدعقو تهاسف « را عارذو رانيدلاك

 ' (كلاقأر9 لعب نم كل له .. تلتف .اهتثيهو اهلا نم ترأر ام ىنبجعأف
 قلما نسح نينم وم ا ريمأ باحصأ نم لعب 5 كل 0 خا تلقا ©

 دنع كباوج : تلاقن جرف ىلا راشأف 7 وه نيأو : تلاق ؟ قلخلاو

 0 مت : لافا# هللا باثك نم, اس . أرقت + لضفلل كلاق تلك[ املف: انغاَزف
 اا نمو:» لوقب هللا ناف..: تلاق « معل : لاق 7 هينا: نسرتما تل

 هريخأف دشرلا ىلع لخدو لضفلا كحضف «انيرق ءاسف انيرق هل ناطيشلا
 . مالسلا ةنيدم ىلا اهلمحو اهحوزتف اب بجعأ اهلا رظن املف « اهراضحاب رمأف

 اهل لاقف : لاق ةليح ةيبارعأ هيلع تفقوف حيرط نب ليعامما حو لاق

 : فقوت ريغ نم تلاقف 5 كسفن ىننجوزت نأ كل له

 77 6 م 2 ب سس 3 3 ل 7 2 3

 ينتبجعأف ةأرماب تررف جوزتلا ريثك تنك : يىبتعلا لاق . تفرصناو

 يسفن اه تفصوف اهلا ترصف « ال : تلاق ؟ جوز كلأ اهلا تلم رأف

 « كسفن ىنبحوزر : اه تاقف 5 كافرع دق كيسح ::تلاقك ننضوم ظانفارغو

 'ادداط # نوه انو 2: تلق 6«: لمنح ء يس انه اه نكلو معن : تلاقؤ

 اهم تعجرف عجرا يىل تحاصف تفرصناف : لاق « يسأر قرفم يف ضاسب

 انهرك انا 0 تلا 00 رعسو نسح هحو ىلا ترظنف اسأو نع ترفسأف

 + :تالثلاو" ان تهرك ام: دا كاافاعا قلتم

 د م 20 0 0 1 1 ا

 لاجرلا نسم نوميش محد ىناوغلا 1 لاجرلا بيبحم را

 ىدذر باطخلا نب رمع ىلا ةأرما تءاد : لاك بعص َن ءاطع نعو

 كلامو : اهل لاقف « ىجوز الو انأ ال نيئمؤملا ريمأ اب : تلاقف هنع هللا

 دللقأ باشلا ناذق. ىلخر اذاف 6 رطحأف .ةزاضحاب رم : .تلاقب ب :كطئوز نم



١8+ 

 مراح ىرتساف نمد كانه ثدلف امنامز ءاسن لمحأ نه دنه اه لاقي

 ًاهقومح هثف ةيرانملا. تتكوف درولا هنئسصا صرف 8 تناكيا 6 هنااا

 : لزق ام

 درولاو ةناما يدنع تَيِقَب اذإ دنه تلعف ام مويلا يلابآ الال ١ ١ ه7 3. 0 9000 0 0 / 1 ١

 دقيلا اهنيك رمثّرلا لثم هاضيبو ىَرجاذإنيَرْصَقلا طانم ٌديِدَ
 دنملا فرصني نيح قدمت ةِجاَحل هذهو ايلا مايأل اذبف

 ملا تنتكف ًادنه كلذ غلبف

 دارم ةفراطع تايتفب انينغ هل لقو مالسلا يضف

 دنللا ةلذارأ حك انغأو هيل نه رمأ نين لإ اذبف

 دب لقك وأ ءاسلم نبك ىلإ.  هقك دم *ىشل كاما ||

 هللا كدعبأ : هل لاق هايإ هاطعأف ةستق ىلا هب ىتأ اباتك أرق اهلف

 باطغلا نب رمه عمسو لاق . فارصنالا يف هل نذأو ةرحلاب كل عفي اذكه

 . لوقتو 1اس ةأرما

 ترق كلذ َدْنِع ئكلتف حالا  ٍّرَبُم ٍبْذَعب ىتسن نم نهنيف يس < 7 2 م 1 - 07 0 2 اى :
 تا للا ا ا 1 1

 ترف وللا ةيشخت الولف .جاجأ نجا َرَمخلاِب ىتست“ نم ننمو
 وا منغملا نم ةيراح هربخف مهلا ريعم# هده وف اهحوز راضحاب رمأف

 يكحو . اهلييس ىلخو هيلا تعفدق ة'امسمخا راتخاف اهقالط ىلع مهرد ةثامسمخ

 لضفلا ناكو »ّ "يحجخأ رلا جرفلا ههمو هك ناك لا | عمبرلا نب نب قضفلا نع

 صعب ىلا افرصنا 3 فاروطلا ىلا اح رخيف 0 احمق اهمد جرفلاو ًافيرظ ًاحبص

 اهملع تفقو ذا اههماعط ىلع كلذك اره اندف 2 ناي دعس ادعقو ةكم ةكم تاقرط



 امك

 : هدح وزن مث اهتدع تضقنا ىنح تماقأأو هتماعأف

  5 2-0080الناش١ة

 جوزتو اهقلطف « ًايحعم ام ناكو ةأرما هدنع تناك لطخالا نأ اوركذ
 موي تاذ يه اشبف ةرحعم ىلغتلاب تناكو ©« باغت ينب نم لجر ةقلطت

 تفرذ مث ءادعصلا تسفنتف لوالا اهجوز ترك ذذا لطخالا عم ةسلاج
 : لوقن“ أثنأو: ىلؤالا هنأرما رك ذف اهل:ام لطخالا  قرعف ابعومد

 حرق را نم هيينج ماك يي دو لع اندلك

 حوني كاذك لوألا 3 ةلطلا ىلع اهجتوزو حوش يضام ااهجوز ىلع

 لاقف « همف عقتو هبيعت تلعحف دايز ىلا اهحوز أ ما تحابوا لمق

 متع تربك اذا ةأرملا نا ا ةأرملا رث نا ريمالا هللا حل ىأ : جوزلا

 « هلهبح لقو هنأر عحتما ريك اذا لحرلاو « اهقتلخ ءاسو امناسل أذبو اههمحر

 0 ل هلا دبع تنا ةارما تأت اورث دوا © اهب فل محو تقاس 0

 مد دوسأ ناكو اهحوز ىلع ةيدعتسم لامحو مسجو محل تاذ تناكو

 اهلس ريمالا هللا محيلصأ : لاق 9 كوكشت هأرملا هذه لاءام : لاقف ةقلحلا

 نم تلاق 7 يريغ ماعط نم مأ يماعظ نمأ اهمحسو اهمسح نم ىرت ام
 نع اهلس : لاق 9 لكأت بالكلاو هينتمعطأ ماعطي ىلع نمتفأ كماعط
 يلع ن.تفأ كلام نم : تلاق ؟ يريغ لام نم مأ يه يلام نم امتوسك

 تلاق 7 يريغ نم مأ وه ينم اهنطب. .يف انع اهلسو : ل 0020

 ريمالا هللا حلصأ لعبوا لاق 4 ملكا نم ينطب يف هنأ تددوو كنم

 ذَحَف تقدص : لا قة « مدكنتو يسكتو معءطت نأ الا ةأرملا ديرت امن

 ءاردل فليلو .تاسارمم للا مسم نب ةبدتق عم لدحر جرخ : لاق . اهديب
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 ىلجم اباء نم مولا[ يول ىتف توم اذإ امر

 دقو « هلرق هبلق يف عقوف رماع هعمسف هي هترمأ ام لعفف قْسألا قلطناف

 . ىلا اههوونو اهقلطف اهيلع لخدو كلذ قدصف هك ابيه لو

 ةيراخح مومف تاك < ةيفلا مويلع تدتسا: شرق نم | انطب نأ اوركذو

 باس اهآرف تفرشأو ًاماق نهتأو الامج مهئاسن لمكأ نم بنيز اهل لاقي
 نم رثكأ ىلع ردق الو اهنلاطي قءهف ةناق يف تعقوف « ةورع هل لاقي

 مهزانم ىلا عوجرلا اودارأو ةنسلا تضقنا املف 2 اب هدجو دتْساف 6« كلذ

 ام نيدختت دب يف كل له ماركلا ةئْبا اي : لاقف يملا يرارج ضعب اعد

 ةمسخ ىلا نيقلطنت : لاق « كلذ ىلا ىنجوحأ ام : تلاق 9 اركش .ىدنع

 : بنيز عمست ثيح يلوقف تسلج تأ اها ار نس كلناكا ةنالف

 اهانم سفن لك يضقتق 'مويو "هليل قْوَمتلا َلْبق انل لَعالأ

 ىلفت تناكو امهموق بئيز تءس اهف « كلذ تاعقف ةيراطلا تقاطناف
 : احل ةمسحم تلاقف . هل خأ هدنع ناكو اهحوز سأر

 اهاضَقَل ”ةجاح بحل تأ ل انهاعةماقملا َلاطْدَقَل يرئمل

 : لاقف بنيز باوجو ةيراخلا لوق جوزلا وخأ عملا

 اهاجَر داّوُملا فوذشم ٌةلاسر ابنأب ىلَمملا ٌجْوّرلا ملي الأ

 : لاقت تدارأ ام فرعو م.رمأل جوزلا هبتناف

 اهارعبررطا نتا تنص تشم الا
 ةورع ىلا تثعبو هدنع نم تجرخف « قلاط تناف بيزا ىقلطتا



 ام

 < نإ رمادا 228 1 0
 طا قطن َس املا 0 36 ًافص مص تحن هاما ف رعف لآ

 م 0 م 2. ره 0 ا

 4 لمت ْئمط مؤشب تراد احر "نأ اهمؤق ينجرخأ
 رعاس كنأف يمرق نا عجراف مقا : تلاقو تحرر مث كلذ كنفم ا

 : ض مك لاقؤ أصعلاو فرسلاب مهوابقتساف مهلا امهتنا ىح نعحار اقلطناو

 مويق 1 هوك رثذ |ولءفاف لعب ينولاقت نأ مكل ادد نا مث ى رعش ارعجا

 ٠ لاق نم لوأ نا لق ع

 00 و تل“ كلاكو دلع "تدب لوتقا ب نللا"كعم تسلا
 ”الطللا تش اذا © ابلغ "افا اههحار نأ يف' اتنعود انو: اقلط اهموق
 لوالا جدزال ادب اه يف اماف اهحوزتف بذوس 0 رماع : هل لاقب لحر

 تنطفف اهملا هرظند ونربو اهيلطب ءاد٠ |!ديدَس ىروه ك6 ىوهو اهتع> ارم

 « تلاقف هب

4 7 
 0 ْضَسأ 0 اذإ 00 2

 نك 2ك 3 هم 00 0

 3 يس ف لبف رخألا همماو لوألا اهحوز اهل لاقف « الثم تيهذف

 يدذ رف كتحوزت هدلصق ناف يتالطو تلا م *ىع لضم مع : تف

 كلاع تنئخ, اذا امأ : تلاقف كلذ اهل لاقف هسفن عجار 1 « كلذ

 لفو هف رعشل الإ كنأك

 لثب ىلع ٌمودن ال لول لاصو اللام, نإ ِدْبَعلا تنب فاح 86 323 2 1 1 6 2 1 ١
 ٠ ملا 0 0 ه6 0 يي ال

 0 رماع هلام ين نكي ل نال ارماعل تفك م دحت
 هءم ب ب / ا 06 20 5 مع 1 : 0 2 ا

 ىلجأ نم ناك نإ و امي تب أ ام اذإ 00 يتلا حيوزت تاهئبف ,
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 فاس ينمقسا او فاك ينانع ا1 يجوز : ىرخالا تلاق « اذه ٠يشلا معن

 « هنم ريخ اذه : تلاق « دبعلا لوط لعالو دلطاك هقانعو فادملا كسملا هقرع

 نلقف تجوزتق « درفا نيح يسبناو دربا نيح راعشلا يجوز : ىرخالا كا

 ةذلو فصوي ال ارورمو مسنلا معنا : تااق 5 تيأر فيك ةنالف اي : اهل

 فلن اهلل

 حيوزتلا يف لاثمأ - "و
 نب !(!تغلا 4 ,تيقبا كءامالو تبقنا كنهال لاق نم لوا نا : لق

 كلت يف راح امايا راس اهف هضرا نم جرخ هنا كاذو « يعالكلا ىورا

 ىتح مايا ةثالث اهيف فسعب ادرف يقبو هباحصا نع فلخمو اهفسعت يتلا زوافملا

 فباو اليمح ناكو مهثدحو مهيلع لزنف 2« مه نم يردي ال موق ىلا عفد

 اوناكو « اهبطخف ينبطخا نا هيلا تلسرأف «هتيوه كئلوا لضافا نم ةأرما

 هولأف ءاملا نويبع فرعي وا ريطلا رجزي الجر وا ارعام الا نوجوزيال

 اهسفن هتجوز كلذ ةأرملا تأر اهف «هوجوزي مف كلذ نم أيس نسحب ملف
 راببغا بّوعلا نم الحر نا مث < كثبلام مبنف ثسلف اهموق نف ال

 ثتءاط يهو هتأرءاو هوجرخأو بضب اوريطتف مهلدأتساف ليخ يف مهيلع

 دنا, ىتح انغلا: ىلا ةللو امون امش ءو ءام نم. امم بض لشحاز اما

 اناف هب لستغا ىتح ءاقسلا ىلا عفدا :هل تلاقف ديد شطع اهباصأو رحلا

 ايتأو « اعقوم اهنم عقي ملو ءاقللا يف اب تلتغاف يقتسنو ءاملا ىلا يبتنن

 كءامالو تيقنأ كئهال : بض لاقف شطعلا ابك ردأو ةبضان اهادجوف نيعلا

 : لوقب بض أثنأف ةريبك ةرحش تحت الظتسا مث الثم تبهذف « تيقبأ

 بطتلا 'عراسف لق :تلاوس اهب تايم ةلظا
 بلق رئادغ نم يتْكَنو برَطْسُم داّوُقلا ٍبيِئَك لع



 /م ١

 ةثئاع ةحلط تنسي لثم تيأر ام هللا ه.ع يبا نباي : تلاتف ةفيقسلا ىلا

 ةزيحملا ةمخض نينتلا ةطوطخم رافْمألا ةبده نينيعلا ءاحز بئارتلا ةئلتم طق
 ىننا الا رعشلا ءاعرف هجولا ةيقن رغثلا ةحضاو « نيقاسلا ةلورسم نيذخفلا ءافل

 ل هدا ؛ايوارف' ايهاذحاب امأ,ا .:.اهف' تمار ءامد( بلعا: ايف : نيلح تياذ

 نب اي تنا اماو «نذالا مظع يهو راخلا اهيراوي ىرخألاو « مدقلا مظع
 ةدر هجولا يف نا الا طق ةهارف ورمع تنب بنيز لثم تيار ايف ةحبحا

 نبا تنا اماو ا زتعت ةحالم يهو هيلا سانا نما كانلع ةريكت كلو

 فشخ وا ىنثنت ةناب طوخب الإ اهتهبْش ام مساقلا ما لثم تيارام هللاوف قيدصلا

 مل ةأرملا لجرلا ىلع تداز اذاو لحرلا قوذ الإ اهرأ ملو لمر ىلع باقي

 تخأ يف يبارعأ لاقو .نهوجوزتف نيبكنملا الع نم الا هللاو ال نس

 ا ريعب تجحوزت هل

 | النا انما دن ميقا "نكي" شا مرح اماتنكر ولو

 ديرب نم اهيف نكي ملو يأرلا ةدوج يطعا دق لجر ةنيدملاب ناكو : لاق
 انا : لاقف هاتأت حوزتي نا شيرق نم نجر دارأف « هرواّس الا رما ماربإ

 كتنوؤم نصتو كنيد نص# لعفا : لاق« ىلع رشأف الها يلا مضا نا ديرا

 9 سانلا بلطي ام ةياهن وه اهناو ينتيمن ملو : لاق عرابلا لامياو كانإو

 :؟9 رعاشلا لوق تمعم اما لوق هقط الا لاما قافام هنال : لاق

 اق رانا هب َتْدَحَو لإ دبا وم ىك'ر مف داصت نأ و

 اهدنع عمتجاف جيوزتلا هركت ' كواملا تائب “نم ةيراج تناكو ؛ لمق

 9 رينا نم همف امو : تلاق ؟ هنم كعنع ام اب نلقو جيوزتلا نرك اذ:: ةوسن

 نكم ةدحاو لك فصتلف. تلاق ؟ جيوزنلا يف الا شيعلا ةذل لهو : نلق
 دئادشلا يف يفروع يجوز : نهادحا تااقف 7 عمسا ىتح ريخلا نم هيف اهدنع ام

 ” الاه فظل  تضفرم ناو" فظع تءضغ نا دناع لك نود يدناع وهو

 اةدووتلا حت



 ل

 . اهارتفوس كناف « نانملا باوبا حتفتسا :لالدلالاق رصقلا الو اه ىرزألوطلاال

 دوعتو تسفن اذا سفنتو تضاح اذا ضيحتف ةدحاو جوزتت ال : اضيأ لاقو

 « نيترمجا نيب ايف عقتف نيتنثا جوزتت الو 2« تضرم اذا ضرتو تداع اذا
 «كنسلفيو كئمرهيو كن رقحتف اعبرا جوزتن الو « يفاثأ نيب عقتف ثالث جوزتت الو

 ةدانعو نافيغرم نازوك و نارمط : لاقف « هللا لحاام تمرح : لجر هل لاقف

 ءاوح اهل لاقي ةنيدملاب ةأرما تيأر : لاق ناسح نب حلاص نعو . نمحرلا

 « زهرلاو ةليرغلاو ةكرلاو رخنلا وهو عقنلا ةنيدملا ءاسن تملع يتلا يهو

 اندملا يف نكي ملو شرق تالاحر اهيلا ثدحتن ةفيقتس انف تناكذ

 ناكف اهتانب ىدحإ ىدث وأ اهيدث مهصتو مهناسمد ذخأتو الإ تبب لها

 يف سلحي نع فيرش ةشدملاب نكي ملو .ءاوح انويسي ةنيذملا لهأ
 رثككأو اةمو .نينئالن ةنسلا يف اهلا لصاو الا ابشع ىف نا

 اهعءاهف « ءاسكلاو مدخلاو مهاردلاو ريئاندلا عم رو ماعط نم

 نمح رلادعل نباو صاملا نب ديعس نب ورمعو ريبزلا نب بعصم موب تاذ

 عفتنن انسلو شيرق نم ءاسن انبطخ دق ةلاخ اي : امه اولاقف ركب يللا نبا

 يلا ناب : بعصمل تلاقف 2« نهيفف كلع لضفب ان دشسراف نيلا 800 |

 قيدصلا نبا كام 4 نلاق ؛ ةحلظ تنب ةشئاع : لاق 7 تيطخ نمو هللا دنع

 ةحمحأ يبأ ناب تنأف : تلاق « ةحلط نب ءايركحز تنب مساقلا مأ : لاق

 ينعت  ىلق: ىلع ةيراج اي : تلاقف . ناثع نب ورمع تنب بنيز : لاق

 : تلاقف ةلئاط اعف ةشئاع تتأف اه مداخ اهعمو تجرخف اهب اهتنأف اهمفخ

 ةأرما قبت لف شيرقل ةيدأ١ يف انك انا ينب اي : تلاقف ةلاخ اي كب ابحرم

 كرظنال يدرجتف كفصأ فيكردأ لف « كلاح ركذو تركذ' الا لا اف
 كلذ' ثم ىليع تلقا مث © ابنم ءيّش لك حجتراف تشم مث اهعرد تقلأف

 تعجر مث « كلذ لثم ىلع ًاعيج نهتنأو كسوث يذخ يمأو يبأ كادف : تلاقف

 ( ن6 1



 لي

 نارا اذه يطفو اذكا اذه : ذأ رمآ 'تله# نادل“ لاق سلا نما اَهعوز

 ينعيطت و « ترظن اذا ين رست ةأرما ينقزرا مهللا : اههنع هللا يضر ىلع نب دم

 اذا : لاق هنأ متلي هللا لوسر نع يورو . تبغ اذإ ينظف و « ترم" ذا

 لاقو « لعت ال 0 نإو اهيلا رظني نأ هيلع حانح الف ةأرمإ 5دحأ بطخ

 عم - -ّ 2-2 ل 5

 انطأاالإ نطلع ةسيرك 2, ؛اييشن افرع تدوألاذإ
 عار ى 0 8 0 ٠ ٠*8

 ابيف انشا ةاينكأ نإف اهيبأ ىلإو يع كنيس

 و هآ لاقو

 و 5 2 0 2+ 5- "0 اي 5

 اهلاخو اهوب"أ نَم نظن اف َكِلْجَتلا اهبأ كسْفَتل ًاداترم تنك اذإ

 01 0 عا 3 8 3 ى: 0

 اهلاتم لمَ تّسيقنإ َلْمَنلاك يب يه ماب امنإف

 : رخآ لاقو

 *« 7 ا ص 0

 اكلذف يبصلا َنْيَك ىرت تيب ان ا هال ا اذإ

 ناصح ركبك وأ ًاركي ةأرما يل بلطأ : لالدل ناوذص نب دلاخ لاق

 « ةريغص ةعرف ال <« رقفلا اهللذو ىنغلا امدأ دق اهبحوز دنع ةنحام اهرا> دنع

 « رفاو لقع احل « ةحاح اهتك ردأو ةمعت ف تشاقغ لف ةريبك ًازودع الو

 « نينلقملا ءادوس ظ نبذ رعلا ةلهس 3 نيا ةلص رهاظ لامحو 4 رهاط قاحو

 « قطنملا ةيمخر « دتحللا ةعرك « دمقملا لبن « نيخفلا ءافل « نيقاسلا ةطدخ

 6 م اههبحوو 4 جرأ اينو 4 اهبحو نشد و فاد اهلحادب '

 «بسع اهالعأ 2« قطاك اهيدثو © قرلاك امنول « فادرالا ةايتُث « فارطالا ةنيل
 « عبشم بلو « علتأ ديحو « فهرم رصخو « فطخم نطب اه« بيثك اهلفسأو

 « قاربلا نسح يف « أملا ةنسح « ناركسلا ليم لمتو « نارزيإلا ىنثت ىنثنت



 ؟ا/ه

 : رعاشلا لاق ردح ىلع نهرامخ نم

 ا 0 4 ا َْ نا : 0 2

 ابهذلا اهجيوزت ىلع تيبح نإو الت يعد نإ ز وجعنحكنال
 >7 . 0 ا ل . -. يا
 ابهذ يذلا اهّيفصن تيطأ نإف فصن .اهنإ اولاقو كاوا ناف

 1 : رخآ لاقو

 لختلا نيعألاو رْملا ايانثلا تاوذ 9  احك ندب ال تنك اماذإ َكْيلَع 0 راع 1 5 ع »ص ا و
 74 2 ل 000 3 2 ع يق - ا

 لقَعلا ةرفاو ءاهاب اطخلا فوطق اشملاةفاًدخ حشكلا ميضهت لكو

 اولك أَ ١ ةياشيلا ال1 رغاسبللا ند اردكتتال : ةدلك نب ثراخلا لاقو

 : ةيعس سس هربغم لاقو . جيضتلا 31 ةبك افلا نك الو « ينفلا أ ناورملا نم

 ينكلو بح ىلع نوم ةدحاو تح لا ةأرما ناعستو امانا ا

 تّشاانأ انف ؛ انام هال نبصضرتسا تنعف ىاهدلوؤ ابها ١

 ردق ىلع ةأرملا ةذل : مهضعب لاقو . ةيطعلاب نهتيضرتسا ةك رطا نع تفعضو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يورو « اهتذل ردق ىلع امريغو « اهمتوبهْس

 ن-ع ىورو . ( نسحتسلف مك دحأ جوزت اذان بعل ءاسنلا اعإ ) : لاق هنا

 ناف ءانيع ءافلذ ءارمم اهحوزت : لاق هنأ هنع هللا يضر باطلا نب رم

 اهدجي لف ةريصق جوزت نم : فسوي نب جاجحلا لاقو .اهفادص ىبعف اهتك رف

 هاتأ الحر نأ هيلع هللا تاولح ىلع نع يورو .اهقادص ىعف ديرب ام ىلع
 ينذخأي هنا نيئمؤملا ريما اي : ةأرملا تلاقف ؛ ةلونخم ةارمآ 'تخعوزل ينا : لاقف

 هللا 'لوسر ثيدح يفو . نهأب اهل تنأ ام : لجرال لاقف « ةيثغ عاملا دنع

 تنلملا يف ءانسحلا ةأرملا يهو # نمدلا ءارضخو مك ايإ ) مسد هيلع هللا ىلص

 ةيشع اكو ةناثف »و الآ 81 ةنانج نجحورتت ال : مهضعب لاقو « (  ءرسلا

 يف لبق نم لجر اهجوزت دق يتلاف  ةنانخلا امأف  افتلا ةيكالو رادلا

 نتمت لام اها يتلا  ةنانلاو  ةلع ريغ ن٠ نئت يالا  ةنانالاو هيلا نخت

 ماق اذا يتلا  افقلا ةيكو  ءوسلا لصأ يف ءانسملا رادلا ةبشعو ب



 00 مووت نمد نسمح + ادنيأ ىرأ ناو ىنيعار ١ 26 5 7 ص ع - 6 0 2596
 هقرع نم حوُفي درو ءامب ةيحس 'نيح كنسملا ان اك ِ 6 دو يال 8 0

 .. 2 011 ئنز 0000 | 3 6 هَ

 ' 11 ناحسلا ءاغ تتيش ١  ةيفاص جاجّولا يف 'ةرمخ وأ

 : رخآ لاقو

 1 ه7 7 6 3 0-2 مل 0

 يرمبص ب يدجو لاطف يِداَوف تحرق 71
2 00 2 7 
 ركب و دارو بيطو نام دقو بشخح َةَلَقَم

 وردا سدو يجعل تادا ٍيظ هادف يلامو يسفأ

 0 : رخآ لاقو

 ناب هدو روفاكي ني رّبنَعو كنمي ناحميرحيرامو
 ناكعب ايل 5 يبيبحت دج و يف اولي دبح اير نم يطأ

 جيوزتلا ساو دمام

 هللا لوسر ا, : لاقف سو هملع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ الحر نأ يور

 اعد ول) : لاقف < ةطلاص ةحوز ينقزري نأ هللا عداف جوزتأ نأ ديرأ يفا

 هاف كل هللا بتك يتلا ةأرملا الا تجوزت ام اهعم انأو ليئاكممو ليربد
 ىلص لاقو .. ( ةنالف تنب ةنالف نالف نب نالذ امل نإ, الأ .ءايدلا يف يدان

 لاقو. ( اماحرأ قتتأو اهاوفأ بيطأ نهناف راكبالاب مكيلع ) لسو هيلع هللا
 اونوك و ءاسنلا رارّس نم هللاب اوذيعتساو راكيالاب مكيلع +. هنع هللا يذر رم



 مل د < جك ف 5-14

 رونم راهب هيدخ نخحص ىلع

 اذفو

 فطقل | هب قيلي ال ينج دروو 1 سا ل“

 اهَبلاو ٌرونلاو نئمحلا هيف َلَماكَت

 فطنلاهرهش نم مت ذإ ىجثلا ردك

 ةَنفو ًاباذمت يل يبلإ هارب

 : رخآ لاقو

 نوصملا ناك[ يبلق نم كل

 ايقَس َن 7 | نا

 اعلا ' هظخلب ًالازمت !

 #ُ هج تاذك يل يلو ثبت كل

 يبيح كبف َراَْلا لَ د

 : رخآ لاقو

 مي ىلع منا ةرظن |

 اهنيل نم دقت ةف ارظأ

 هبح ىلع سانلا ينمولي

 : رخآ لاقو

 ماو ا ةضوسل اا ظفار | ل
 قيل فهفبم يبط بح نم

 1 ف مثء.. سس اعناو .

 فطع ةهدنعالو لمت هدنع اف

 ناوين كليف يلط مول ل

 نوكيال ام َكْنَت ٌرْبّصلاو كب

 نونملاو ىَدّرلا هف نط يفو َس

 نورس مياه بلا ف

 نونا يدمر ام يلإأ ام

 ساّيَم لعل رحاس نم

 يباقلا ٍرَجَحلاك هّبلقو

 ساّنلا ىلع هلا يتتاعأ

 1 نفأ نم بسم نم

 هقرو ف بيِضَقلا لنثم 0
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 : رخآ لاقو

 ى 58 5 مار 71 2 0 1 10 ٠

 قمّرلا نويعلا نم فويعلا رذخ ينلظتل اهعرف رئادغ ترشن

 قبطُم ليل تحت اناب ناحبص ين أكو هنأكو امهنأكف

 : رخآ لاقو

 ا اتش  الداعو الارق 1

 ادع راما كب دينو ريس كولا
 اييبطلا هازللا مك "نت واحلا

 : رخآ لاقو

 ريماوطلا هيلع اهثلب انأك ةيراج قأتتيف ةلْئمم سنع
 جيس نم رعشلاو روج نم مسملاف

 ,جاع نم ةجتولاو ْولّول نم رتل

 : رخآ لاقو

 ”فارطلا هنئسح يف راح لال يبت
 نعل ةفطتمو رتقا هن 1

 ”فضو هب طيحت ال نول وامس يارا للا 4:1: لا عب

 فصلا ُةَرْيَحلاو الا اههيزاج لفن رق ءاع تع ةَقير 1
 فذر هب هوني صد يف نكت ,عمطاسر وتلا َنم منج يف منَ



 : رخآ لاقو

 هقطا رق ايو ردبلا َلَيَقا دق

 هعلقم فيس هيلع ولطلا

 : رخآ لاقو

 رحالملل لق
 “7 ا

 ىومال يداؤف ٍِى لص

 يلا

 286 لع

 يشطع اوؤ رت 1 نإ

2 3 

١ -ّ 

 : رخآ لاقو

 رجاتغالاو لالا 5 5

 0 تنك دز ”تنأ

 نم

 تع رونلا كاعَمجَو تقرشأ

 ينم باقلاب كاتدقم "تلف

 ءؤضب هنم تلنأ الاله اي

1١7 

 اع فلق لأ 3

 هقطانم. يف 5 0 ال

 5 - َّ 3 3 هاو

 يعمر اوليف الخب

 د مل هك 5

 قدالا هو _سحم

0 00 - 2 5 

 يجان نك اوه 'نمبلقلا ىرأام

 هد كي" ا

 رجال 0 0 حئافص ع بع

 ٍِج م نَع < دكا اًعنْئأ

 جا ا يلم *ردقاا 0

"9 

 قع دل مالأظلا نع“ ٍلبل حنج
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 : ساون يبال مهف نب نيسحلا وبا دنا

 بار لك رم ان كافل

 هفضو يف ملأ ام رَتْكأ
 ىلا وم تق نأ ذاع

 اوأر يلبف َقاّشَعلا رأ ملو
: 0 

 د ىلا 8

 ىورلا اذهو ىنعملا اذه ىف تلقف

 اذا لا ا نجا خلل

 هلأ هولا كف رلح لع اذاب

 : 1 لاقو

 1 شار م 0

 هقراط قئؤشلا اهتّدحي ةرئازو

 يسافنأ مط نواش نم

-. , ٠. 4 3 

 - عع 3
 نسانلا نم سانلا هه

 ساب نم نووهم نميفضوب
 نبا مث

 : نزولاو

0 0 3 

 يساوسُنو لوط يلق عادص

 سلا كيدشت ا

 از هنع اظل راعأ
 كيو

 سايلاي ف يناجر "مطقت

 امهثشك حيرت لاق 'تنتآ ام اذإ
 هقداصض تنك نإناصغألا يك 0
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 : لاقف ةأرما يبارعأ ركذو . اهرون ضعب نم ادونا ردنلل تدحوف تلمأت

 « اباضتقا يف اهريغ اهلا عيفش ىل سبلو « اماعم سم .ابب يهابت سمش يف

 : لاقت. ةآرما يئارعأ ركاذو ٠ امالما ددتعا نبفتلا ضل مونكي

 اتم ءئرمأ  لكو 4 امالحا الا هيلا رظنأ الو سانت 4ص مل ا
 عم بطر ْولْوا نم دلج احل : لاقف ةأرما يبارعأ ركذو . بحأ ام ىوب

 ندحلا ىف ءاج اممو ) ةملاط سمش اهنم وضع لك يف زفذالا كسملا ةحن
 نا ىلع نب ليعمسأ لبهش وأ يندشنأ : زتعملا نب هللادبع لاق ( رعشلا نم

 : قعاوصلا

. 1 

 هف "نط ف 3001 فرط ٍضيرتتو

 كلا هاممر لإ ىو 7
 اا ا ل مي م6 .صامحا ا روب مالا
 هفعضب هّياع ىتأ يوقلا لصق راح ف.عص رظن 71 1

 هل سءرطخ تدم قدراو 52 ام رطدخي رم اا و 5

 عر

 هف 'رط "نم هّمحن دا 1 هف در نم هرصخآ هل م أي

 : نزولا اذه ىلعو ىنعملا | دوه ف تلقف

 . «.- ود د 7 ل ا و

 هفصو ُِق ىدناصق ثدربحال هف'رطب دا مل حرب نمل

 دعو يل مل سرر ل

 هفصن : نم هفصن ا ,نْمُعلا 3 يم عادم ا رمق 5 0
 ص

 أ 0 إل

 هفذر ةلاقث نم لمحت اذام هِفْنض نم هرْصخلا تبجه ينإ

 هف 'رظ أ هفطلب داوهْلا حرج ةنتفا ا يرذأ امو اذه

 هه[ نم افلا مأ هيجنو نم  ايضلا مأ لاما مأ لالدلإ مأ
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 نود تقفو يفو اكلم اخس ماعلاو 45 وس أي أمس لوأ ًاماع كتيأر يمأو يبأ

 ءادعصلا .تسفنتف 9 كتخأ تاعفاام : تلقف « اهمحاض ةأرملا ركدت: امن كلذ
 ثدح كاذف د 3 ام جب رخف اهو زتف ان مع كل أةملع مدق « تلاقو

 : لوقأ

 دن ىلإ لوُدقلااينثللانميسصف وءلمتأو دجت وحن انلفق اماذإ
 © ماو نبأ كادف : تلاق « اهتجوزتل اهتكودأ ول يلا امأ : تلقف

 ا لوقا تلق 4 اهمسح يف اهتقمتمو » امسح يف اهتكيرش نم كيءنع ف

 و ةييجاملا ل اي نارا 1 ةنخ انْملصو اذإ 5 11 و 3 ملا و نإ 2 22 .

 . لوقب يذلا وه سلا كنبو يمل وثكاو . تلق

 0 ه5 ه مدل 0 20 0 م 8
 ا اباصضو نم ةَين اغ لصويف ةيناغ لصو الإ هع 1 وله

 ةايسلا ىسافع ب نا

 ىلا ةادغلاب اهنول برضي نوللا ةيقنلا ةرشيلا ةقمقرلا ءاسنلا نسحأ : لمق

 نوكت 0 قرأ ءاننا ةأ رملا 3 برعلا تااقو 54 ةرفصلا ىلا ىشعلابو ةرمخا

 لءمقو 8م اهله نم يناكلا نطيلا يو 1 أهس أمن مايأو 4 اهسرع ةديممص 4 نساك

 ءاهادخ لبسو « اهاياث بذع اذا معن : لاق 9 ءاسنلا ةفص نسحتأ يبارعال

 لدحو 4 اهاكرو صرعو 6 نع فنلاو « اهادعاس معقو 6 اهايدت دو

 اههبحو ناك : لاقذ ةأرعا يبأ رعأ فصوو 5 اهائمو سفنلا مث كلتف اهاقاس

 لهرأ 5 لاقف ةأرما سارع رك ذو 4 اهاحان نأ ءربلاو 4 اهار نأ مقسلا

 لاو 6 : دا دع موسأب اهظطل نع رحسلا ىُسرو رون حئافح ايدخ ىلا نسحلا



 ا/ ١

 ورمع نب ةظاح ىلع ذئموي رهو 9 ماشه نبا نهرلا دع نب ةيركف يف كل

 اذا ةئيدملا نع انردص اذا ىتح هديرن ان>رخف : لاق معن لما مك نبا

 ايد. ريثكل ىورتأ : تلاقف اهءاذح ترسف ريست ةحاز ىلع .ةأركا ف

 رتل ا تلا ل مهن 2 قلل
 هللا لتاق : هنم تند نا دعب تلاقف قيرطلا ريغ ىلع نيرت يذلا كاذ وه

 - لوق» ثيح هزع جوز

 1 : م سدر ل - ا
 لوحلفب :مؤابا "الو كشفي "ريتك + بلابارلا بارا |

 هوعدت اهل ةيراج تءاجف الزنم لزن مث « اهك رتثو راسو ريثك بضفف
 لسمرت هذه نثم:ةأرما طق كلثم تءأر ام : تلقف اهتأبا نأ 03

 اذاف < اًههحو نع ترفسف : لاق افاتأ ىتح هب لزأ لف اهيلع ىِبَأَتف كلا

 نب رشب دلو ما ةرضاغ يه اذاو « القعو ًافرظ مهلمكاو ساملا لمجأ يه

 نأ كل له : هل تلاقف قيرطلا انب تلاهف ةلازب انك ىتح اهائحصف ناورم

 ةسمخم هل ترماو ىبأف ؟ ةزئالاو ةلصلا رشب ىلع كل نخضأف ةفوكلا تأت
 «ةمركع» عنصا ام : لاق فالآلا ةسخلا انذخا اماذ نيفلأب يلو مهرد فالآ
 : لوقي ثيح هلوق كلذف ىرت ام تبصا دقو

 2 .٠  29 0ه_- 1
 ع أ 1 م

 يداّوف اضوِع ةروشم رغب يداونغلا ةرضاف ناعظا اجش

 يداسو ىلع تادئاملا رحت 'متنب ةادفغ تيأَر ول ّرضاغأ

 دانزلب معز هحناوج هييكشت مل قشاعل تيثَر

 هنم حدقإ دوع وهو كلو عمج دانزلا هةماثو ةيطعلا 7 ةيكشلا 1-6

 مل نيتأرما ةةرقثأب تيأرف تججحح : يفقثلا رخص نب مهلا لاق « راثلا

 ىدعحاب انأ اذا ةرقاب انرصو تححجح اماف « اممايثو اهنرظو افاجحك رأ

 كادف : كتلاق ؟ ةنالف :' تلقف ركنم لاؤس تلأسف !؛تءاح دف نتأمل
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 « كنع ينبع تين كتيأر اف كارأ نأ بحا تنك يفا هللاو : لاق « لجأ
 ةماقلا ريصق للا لا 2 تلاق ىردع قف تديلولحا 0 يلق همم 1

 نا نم ريخ يدرعلاب عيست نأل : ليق مك ةماعدلا فيعض ةماهلا ريغص
 8 لوقي ريثك أشناف 04 هارت

 قب 8 9 2 0

 2 هللاو 1 0 كب م 5 زعل ملا تف رع ام كرد هلل 3 ا

 انإو 0 يسلب ءا 2010 نم برذو 4 قرد ام راطو 6 يى روس هل داع

 1 : اهيف كلف ائكل

 اهراع َكّمْمَي امي دبت نإو ةرق كينيما'تناك 'تيفخ نإو

 اهراجن 0 1 1 ضيا تارثلكا لف

 اةرارعو 0 ا ىدتلا ى فر 0 نزاعاب ةضو راق

 ةيفراظ عقم اذإ .انيبف لم يللا

 اهران بطارلا لدْنَلاب تدقوأ دقو

 ا داو 4 تاه كنس ند ههشلطأ ا رعش اتيعبم ام او تلا
 :/ىلدقلا وعلا لاق“ يك تلق الإ 76 باط ةينزب اذه

 ٍبْيْطت 1 نإوأبيط اهتدجو اقراط تدئج املك ينأ رت م
58 

 : لوقي وهو جرخو كدالب رد هللف لاق
 ِء ع 7 د 3 3 0
 مبابلألا ووذ هق ركب واو 2 ةلمس غيزت ال جابا 0

 له : يل لاقف ةرم ريثك قلطنا : ريثك ةياور بلسم ا لاقو : لاق



156 

 : لوقت يذلا تنأ : تلاق نكس املف « هلقع طاتخاو رحضف « هنربخم

 نجاودلا ةتلمعأ اًيملا ليج 2 ارستف ةماملا نم ارش نإ

 سانلاو ةكئاللاو هللا ةنءل هءلعف ًابذاك ناك نا 9 لج هجولا اذهأ
 : هل تاق نكس « اماف « تلعفو تلمفل كتفرع وا لاقو طلتخاف « نيءعحأ

 : لوقت يذلا تنأ

 حجار ربل رمح نو لفرع هن اك تارظاتلا نويثلا نود

 هللا. ةنمل. كنلمف ًابذاك تنك نا * تارظانلا قورب ىذلا هجولا اذهأ
 كفرع رل : لاقو لطلتخاز ًارحض دأدزاف : لاق نيبحأ سانا 033->->
 مث © ينع ىراوت ىتح يفرط هتسبتاف ماق مث « ءاجه كمرقو كتمطقل هللاو

 كل ديدق تانب نم ةالوم : تلقن ىنع تباغ دق يه اذاف ةأرملا ىلا ترظن

 تيضق اذا نيذه يبوث كل ىوطأ نأ ةأرملا هذه نم ىنتربخأ نأ ىلع هللا

 نم كتربخأ ام ًابهذ اهتز ينتيطءأ ول هللاو : تلاقف اهكيطعأ مث يجح
 اه لكلا يبو تحرف : يسرقلا لاق 2 هريخأ مل يالوم ريثك اذه 7 يه

 نب دمحع باحصأ نم اعيش ناكو ةفوكلا ريثك مدقو : ليق . ريثكب
 : لاق 7 اهنم ديرت امو : هل لمق « ماطق لزنم ىلع ينولد : لاقف ةيفنحلا

 : هل ليقف « هيلع هللا تارلص بلاط يببأ نب ىلع لنق يف اهخيوأ نأ ديرأ
 يبتنأ ال هللاو ال : لاق « ءاسنلا لوقمك سل اهلقع ناف كيأر نع دع

 نذأتساف اهلا عفد ىتح اهزنم نع لأسي جرخف « اهلكأو اهيلا رظنا ىتح

 اهتانق نم رهدلا انح دو تددخت دق ةزرب ةأرما ىأرف « هل 000

 ؟ يعازللا يمستلا : تلاق «: نمحرلا نب ريثك .: لاق 9 لحرلا نما: تلاث

 : لاق « معلا تااق 7 ماطق تنأ : اه لاق مث « يعازخلا يمبتلا : لاق

 ةيحاص لب : تلاق « هيلع هللا تاوملله بلاط يبأ نب ىلع ةحاص تنأ

 تام لب : تلاق 9 ايلع لثق وه سلأ : لاق « مجلم نب نمحرلا دبع
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 2 هو #0 ل ا 0

 لمج وأ بوبوشلا ليلا أاهرحنم تاجحو لق ٍةقان مك

 : ءيش اندنع سبل نأ ىلا انراصأ يلأ نم لوقلا كلذف هامح اي : تلاق
 هيلا تجرخف 4 [قيدص هل ناكو قدزرفلا باب عطقألا دايز ىتأو : لاق
 9 كمس|ا ام « اهل لاقف 4 ةشلح اهمأو ةمكم ىمست تناكو قدزرفغلا ةشا

 كمأف : لاق قدزرفلا ةنيا : تلاق 7 نم ةنبا : لاق ةبكم : تلاق

 اهبطق : لاق ؟ ةعءوطقم كدب لاب ام : تلاقف اهنع كسمأف ةيشدح : تلاق

 « هللا ةنعل كيبأ ىلعو كيلع : لاق ةيصوصللا يف تعطق لب تلاق ةيرورحلا
 : لوقي أثشنأو © يتنب اهنأ دهشا : لاقف ريخلاب ربخأف قدزرفلا ءاجو

 ع ع 5 2 2 1
 هيبص هتنب  يمرادب هيمح اذ تدك 4 اذإ ماح

 ةيكم ىبأ لثم محمص 2

 لهأ جاح ىقلي ريثك ناك : لاق يدمسلا سابع نبا نايلس ثدحو

 يذلا مهموي ريغ ماوعالا نم ًاماع لعفف « لحارم تس ىلع ديدقب ةنيدملا

 ًاديدق ىفاوو فئاص موي يف الخ بك رف راهنلا عفترا ىتح فقوف هيف اولزن
 لاقف نشد رق نم ا يقي دقو اراك دو مهدج وف «© ابعتو هريعب لك دقو

 6 يلع مح و ينجح ىلا 2 نشاحيف طل سلدا 2 ريثكل ىتفلا

 تابقتساو ىديدق ماي نم ةيبخ ىلا تسلجحن ةيمج ةييسو ةأرما تءاجف

 ؟9.ةعمج يأ نبا تنأ : تلاق « معن : لاق 7 ريثك تنأ : تلاقف اريثك'

 + كوقت ئذلا تنآ'.:"تلاق" نا" لاق
 2 5 - . م00 00

 من ال ةبيه ينم نرمضأو يا نااجأ تنجاماذإ تنك و
 كيلعف [_ بذاك تنك نا ةبيه هجولا اذه ىلعف : تلاق « معن : لاق

 نمو : لاقو ووعك رحضف لاق « نيعحأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 ملف ابهنع ماحلا يف يتلا يلاوملا لأف « ءيشب هبحت ملو تتكف 5 تنأ



 لد

 2 6 هى اع

0 

 رتابثلا ليلقلا اذ كدبع  ”يريقل تفرع ده ىرخعا

 تاساكحملا نساع كد

 ةمرلا ىذ ةبحاص ءاقرخم تررم : لاق ىدسالا ديزي نب رمع ثدح

 كاتم نم كنتم !فأ .نلعءانل :!تلاق 9 طف تح لاا +
 : ةمرلا يذ كمه لرق تعج امأ ىلع لست نأ كعنم ام جحلا

 ماثّنلا ةعضاو ءاق'رخ ىلع اباطملا فقت "نأ جلا مانت

 لبقملا  فصيعلا لوق تعمم امأ تلاق 6 رهدلا كلف رثأ دقل : اه كلت
 : : 7 لوقي ثيح

 تأجو حوت ريع ترمع ولو ”٠ ةعآلم لإ ذادازت ال هافارختو
 «ةاتف امنأك ةيرطل اههبحو ةحابد نأو « ةرئامل اهبف نإو اهتيأرو : لاق

 نينا ةنبا يهو ةمرلاوذ ا ببُس هنأ تثدح دقلو « لاما ىلع ذئموي ديزتل اهنأو

 لجزلا ناكو ةمرلا يذ ةبحاص ايم تك ردأ : لاق دسأ ينب نم لجر ثدحو . ةئس

 : انلقف « اهلا تأموأو 7 ىم هذهأ : تلقف اهموق نم ةوسن يف اهتيأرو : لاق ررعأ

 فراك ام ىلع كارأ امو ,كنم ةمزلا اذ بسب ناكاات ييبإ
 ىلا رظنت تنأو نيئيعب رظني ناك هنا : تلاقو ءادعصلا تسفنتف © فصي

 تمدق : لاق ماثلا لهأ نم لجر نع يمعمسألا ىورو . ةدحاو نيعب
 لمف ام : الا تلقف بملت هل ةنب اذاف ةمره نبا لزنم' تدصقف ةالا
 اناف ةقان انل ىرحماف : تلق « ناوخالا ضعب ىلا دفو : تلاق ؟ كوبأ

 لطابف : 3 2 يس اندنع ام كقلخ يذلاو ءاغ ا: تلا كفامضأ

 : لاق تلق لاق اف : تلاق ؟ كوبأ لاق ام
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 نرطلي هاه الا ينربخي 0-1 هللا ا دابال

 فلكلا هم, 0 يدل دجأو هلع - 0 ل اذإ لا ف
 يي -

 هر- 2

 07 كلوق نم قيدشنا احل تلق : لاق
 : ا كل ا ل ا

 ديدجح ل رهدلا لولو أ لع هاوه 7 يسفن

 و 0 7 0 26 7 2 . 1

 كدر لب ى دنع حورلا لذعو بلش ' ثيدح ةالّصلا ينوه' نمو

 ن« ىرعي لهو : تلاقف 7 قسع ل نه مالك اذه نا + ماه اقف

 : ئندشنأ مث 7 باقو عمم“ هل نم كلذ نم

 0 مولا لك يلق الود يشب يفان سيك نم هللاو ينأب الأ
 رك اذيانلا لع يأف نمو يشب نار ذااذإ وفم ا 5

 هر : نارا رارزأ 1 ىج فانت هل

 < ةندملاب ءاارما الإ ةفليرب ىلإ نب ريغ بتكو 2 لاق

 ا رِجَتْعم ر اهلا نايطدخ ائداج يف ناجل الرب

 تابت يل ةايملا ٍِق '"تَدّحَع 0 تاق 5 تاسفنتف

 ٍتافَو لك تومأ نأ اهدنب يلإبأ ال يتلا ىلإ لبس لمت
 ! ١ : هتباجأف

 رتاهرْكلاب طخ دق باتك يف تايبألا لوس لا 1 د

 ,تارّتلا قداصب يدع كف ”رطامو تظن نإ فّرطلا



 نا

 اذا مرقلا نم 8 رق (ىلذ 4 50 ملا هداوق هوحو نم |دناق هحوف 3 هملا

 : لوقت ىهو ةئهو لامح تاذ ةيراجب نُث

 ع م - هر "1 - 6+( 5 ع

 مقرنا ا لايم نشلا نست ايلا ( ع نينم 0 4
 0 تسلا

 : ةلصلاو وفعلا : تلق « حتف اي اهؤازج ام « تنسح ا 1 لاقف

 : مهل ىلوقو كموق ىلا يرم : ابل لاقو مهرد نفالآةرشس اا

 ا تحرح : لاق يعمصالا . هم مهضرعا يناف راحتلا ىلع لاملا اودرتال

 ءابحو سائلا نسحا ىه اذاف تملسف توندف ةأرما هيف ءابخب انأ اذاف ةيداب

 « تلاقف ةلجخ ينترتعاو يرصب اهيف راحف اناس مهحصفاو « ةماق مهادعأو
 تاقف 9 كفوقو ام

0 9 " 2 00 2 

 هب رشن ميلا ضيخم "نم مل دنع له
 كب 00 أ ملا - هو < أ

 ٍكينيع ليبقت ىلإ ليس له م
 و د 1م رلا .

 كيدي اًضع انل يدوجت لم 'ما

 كيدي زيمغت زا كِدطب سمل وأ  هقشرأ كذم قيرب نينذلت وأ
 ع م ص

 كيقاس لادجلأ فى 0 ركت فلك هداز'نم لك با 02

 بغراو كلهأ ىلا عجرا يحتست الأ خس اي : تلاقو يلإ امسار تفطر

 ؟ نيدشنتأ : امل تلقف حابنلاب ةيبارعأ تيأر : مهضعب لاقو . كلثم يف

 : لرقت تأثنأف « دل اف ؛ تلق « ةبعكلا برو كلثم ف معت 800

 نورس
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 فدرو »ع لتاق نمسح و 4 لضاف لاحو )6 لماك لقع اذاف 4 د تابقأف

 مكدازو «مكنيعأ هللا رقأ : تلاقف كارت انيع هللا رقأ دقل : تلقف لثا

 : اهنم نسحأ عمسأ مل ةمغنب ينغت تعفدنا مث « ةطبغو ارور-

 7 2 - د 1 ع 0 و رم 1 50 و عمو

 ردكفتلا ريثك باق 4 يجأنأ 0 كاوم نم م0 حورا
 ع 7 و 7 6 217 : 0 -

 روعمض نبا ا لا الإ لصو الو اندم ةرايز ال م الس كيلع

 كلذ دعب اهترك ذ امو « ىلعالا سودرفلا يف اهعم كلذ ائموي انلز ايف

 وحس و « دوعلا برذ هدو ةفوصوم نواش : اهل لاقي ةيراح هدمعو حي نبا

 : تنغودوعلا تذخأو « هحو ةوالحو « سلاح فرظو' © قلخ ”نسو ©تارك

 - 7 ٠ ا 0018 5 كا مت 3
 هدصب هأتو هةةحومل اهزف همجسح هيانيم ق لماكت 7

 0 -ءارع ٍ نا لآ نا 11 ٠ هه 0 ٠ 'ءلاؤ

 0و فا قرعب ردبلاو ديد رق نم شح
 ل 4 38 0 5 ل 7 0 1 هسا حلا 1

 هدنع "نم كادر عاسح اناكف داريسلاب لاجمل كام

 00 0 داو كلا

 : تلقف اهفرظو اهنانغ نسح نم انالا تلهذو « انلوقع تراطف

 : تلاقف ؟ كاوس ءاهلاو نسما ف لماكت ىذلا اذه نم يتدمس 1

 0 1 5” ولاا هد 7

 قشمد ىلا لكوتملا جرخ ال : لاق ناقاخ نب حتفلا نع بلعث انثدح
 كلذ ىبنأف راجتلا ىلع ميلس ونب تعطق نيرسنقب انرص املف هليدع تنك
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 لقاع ريغ يفإ سدو ّجَضف ىوبلامثك أ نأب ياق لعاتمم

 يمن 71 1 قر 1
 ه- م انإ م 8 دا

 لتاق كنا تملا لبق ٍتْرَرف أو
 : ةدعسم نب ورمح سلحم يف تدشنأ امنااورك ذ ( يقرابلا ةيراج )

 ٍ 2 ا 2 >َ 5 يس عير

 ليا ىملا عفت ل يد ىتح ماعلا نسحا ا

 ِش 4 1 > 2 5-5 0 ©: ص ١

 طش هل سيل يب 1 ىورشا رجبو ياجنم فيك وأ

 : تخاف

 01 0 2ث ' 0 ونمت

 طحنتف رخبلا مقي وا هب وجنتف لصولا كن ردي
 نبإ ورمع نب دمح :س 1 ف ا : مهلا نب يلع لاق ( ةحباملا ةيثغأا )

 ضاللا يف ردلا هنأك نولب مامتلا

 نسما ايأ اب * دمح يل لاقف « تءاسف ناهعنلا قئاقشك نيدخ رارمحا عم

 ودعوت متنك "ينلا 4 ٠ تل اقف "نودع وذ" لا ةنحلا
 ع ا ا سايل يلا اا

 رئاط كل امم ند يدا وف نإف ىّجينم ةياغوىلوس اب دع ولا امو

 : كي هه لاقف

000 2 7 
 لاك امو ف تلف ام شءودلا هلإو اَمأ

 ,: مولا نبا لاقف

 رذاحتملا هّد'ول نوصلا وهف ردد باتع نع كئبدف "كسنأ
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 يم - 2: - ان

 يسن ل لاقي أمف 2 تةلحالف ىنأثيساو

 م اهب تدرخو

 ىغمدق اح6تْحْهَصَف اضآرلا ل يلا داع ا
 ه مر

 أضرعف 11 هدودصل ام دعب نم

 ايي متم ندودّصلا لال اف ضيغبلا سم 7

 انشا كلتا ةنإفت أسأ امو تأسأ ينبه
 : مويلا كلذ نم رسأ موي ىلع ئتأ ايف لاق

 وه اذاف ل باحدأ عم ناك قدزرفلا نأ اوركذ ( قدزرفلا ةحاص )
 : لاقف معن : ارلاق ؟ هذه مكل لجخأ له : هباحصال لاقف اهالوم عم ةيراحب

 انيك كما ا" ايي اما "ىلا نإ

 نوبكْتع لّوحتل اعدنص فقسلا يفىرتول

 ايلف يسال ١ "ده نشوألاو اينو

 : ةيراخا تلاقف

 00 ىراردلا تلات ادع اع
 ىت وو نأ اف 4 اذ تام نأ لل

 )١( : فرصناو قدزرفلا لحخف

 نانعو ساون يبا نيب ترج ةفادرلا هذه نا ليق . لصالا شماه يف )١(
 . اذه ريغ ىلع ىورت تايبالاو يفطانلا ةيراج



 قا

 تلق : تلاق © تلق فيك يتايحي

 اهدرف 0 الام أهسف ماتساف نا نم 18 دسرلا تاكو

 ( نومألا ةيراج بيرع )

 رفع ةيسلااو ىتش هجر مشكل ٠ ةميغوالتلا مك سان معن

 ٌرْبصَُلسِل وىقلي ام مظع لع مكْيل | وبطيف يك يلقل تبجع
 دنع تنك : لاق يفارألا هللا دبع نب معساقلا انثدح ( ةرعاشلا لضف )

 ةرعاشلا لضف اياده هتتأف « دصتقا دقو موي تاذ بتاكلا ديمح نب ديعس

 ريغو « ربنعو بيطو « نيحاير قبط فلأو « ةحادد فلأو 2« يدج فلأ

 هرورس متي ال مويلا اذه نا : اهيلا بتك كلذ لصو اهلف « كلذ ريغو

 « انوض مهحامأو « دوعلاب ابرض سانلا نسحا نم تناكو « كروضحيو كب الا

 « هءامدن و رضحأو 2 باحج اهنسو هنس برضف هتتأف « أرمُس مدرجأو

 تنغعذف اهدرع تذخا انحادقأ انرش !اناف « بارشلاب ءيحو ةدئاملا تعضوو

 : هذه تاسألاو رعثلاو ال توصلاو ريثلا ٠

 ضفنألا لقي وهزي لل دعم نم كيدف
 00 2 د ع اين

 يبسملا أنا لوقا ىلب - ايلا امو تاسا يبه

 سارع يف ة رظن قر اسأ 0 3 يتفلحلا

 د 1 دي موج ع
 يبفتتي اهتمت 1 اع ةَرظَن "تار
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 تثك م. لا.ف . .اهذنع اوماقأو كميكح انزحأ دق : امسح اولاقف

 : عيبرلا نب لضفلا ىلا نانع
00 : 01 7 11 0 

 ممللس نم هريزوزنب تكارو اديس ةفلحلا ىلإ تيده يل نك

 0 ع ٠ 2 هر 0 ف 04 1 2

 مهشاف كننال ترحد ةناحير هل لق و يارسش ىلع مامالا ثح

 : لوق اهمفو «© ههفسو هن وح فاو ساون ابأ ىفوتت نانع 50-7

 7 هو 1 2م

 8 وم ولت بلا ىلع م هنأ م ةيعلا ةبشأ نس ا ن نع

 يللا بسلا قر

 انيناحت سانلا 1 نق هّلثم ىو يالا نسح كل ةبح

 ضعب ا_هدنع“ ىأرف اهملا راص نأ ىلا هل تعنصتو ساون يبأل تاني

 ع هه لاف 4 ابلد نأ بحأف دادعب له هوحو

 . م ٠ 9 ُظ 1 8

 6 ريبطق كنم هيفذي فدعا نب رم ات م

 : ل اقف

 ةريمت دلج افكيلمعت اذهب ينل ىانإ

 تلاقف

 كيد( 1 يك كا كيت
 يفطانلا نم اهبلطو اهفرظتساف ديشرلا غلب ىتح ريخلا عامو « هتلحخأف

 اذ: لاثق “ ى دم أ كيل م تلاه نا ١ ا هيلا تامحف



 : نيزر نب مكحم لاقو

 وبل راد ىلإ اوموق

 كلا درؤولا نم هق

 نا كبسم

 مج | و ريصف وم وق

 حدو

 : طاخلا نيسملا لاقف

 لع نانع 5

 ءافرلا

 ف

 هلل اورق

 : مين١1 ظ | 1 ت0

 هةنيرع نما برق دفق

 ةزجأ اولوقو |.

 نيسحلا

 نيف تيب ّظ و
5-5 

 مرقم
 نيهشايلاو شوجت ز
 و 2

 007 000 ١

 #2 يا 0

 انّيسح رور نأ

 ادي + ويفاو تسال

 انكي يف

 ايت

 انيلع تحض فو دق 7

 22 ١ ل

 ىلواو ىرحأ نانع

 >!و ٍميعنلا ىنسأ

 ا 0 را

 ه١6
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 : ساون وبا لاقف

 ناقل ىلإ لب إل

 ل ا

 انا مدر ا

 الغ متذرأ ا
 1! ع 0 5

 25 ودعم 68 ردامف

 : عيلخلا نيسكلا لاقو

 اوموقف ميلا نأ

 ذيرل يبارش ىلإ
 ميخر ىوحا كينو

 اعيش اننا اوم

 : قارولا لاقو

 ورع تيب ىلإ اوموق

 ه 1 - 20

 - 9 8. ٠ ك] 1
 1 59-9 1 ا كلو

 رم 13 ْف عاطت

 ه- 72

 رحنو دم وضن رب

 0_0 تلا م و

4 

 ه 0 0
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 : يبارعالا لاقف

 "تأ ماعلا ضدأو تنإب دقو ابيع اهرخاوأ ىلإ

 :"نانتعااشلا

 تن يل عوماللا نأ لح ينم ردّصلا يف مكاوه تنَتَك
 4 كنتلبقل لحر همر كنا الولو « انرعسا هللاو د

 ا ا
 « تلق يككبت

 ١ + نارغالا لاقف

 تلخد : مهضعي لاقو . طاسبلا ليقا ل
 ىفو كلب دم برضب اهالوم اهوانت دقو ةغص راقب داكي

 هطنَس نسم لني ذإراللك اهتمد ”تلسرأ اناث خل

 : اهالوم ىلا تراساو تالاقف

 مرضي 0 ”ريلق ةطاوشا لح هانممي ضخحت .. املا انا"

 : لاق « ملاظ ريغ وا املاظ اهلرخ نا هللا ه>وأ ةرح يه : اهالوم لاقف

 خيو قارولا ورمبو عيلخلا نيسطلاو يشاقرلا لضفلاو ساون وبا عمتجاو

 الف « رصعلا تقو ىلا اودشانتف نانع لزنم يف طابخلا نيسحلاو نيزر نبا

 : ةلدللا ني نيا اولاق نارمنالا اودارا

 : 5 لاقذ « يمكحي اوضراو ارعش اولوق هللا

 ىشاخأ ال ا نإ زاوسلا 6 ةأرذع

 يشاشم نم مكشا ثمم انور يامادت اوموق

 شاّيكلا باص حاطنإ مرا ينوحطانو

 7 0 ىلا <
 يشايرو يمد مكل لحف تاكن نإو

 : "تانع'تلاقف5 يدنع : لاق ىف
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 تانجاملا ءاسنلا

 كلا رع نم معهم م نسحأ ينودشنأ 6 كلما كبع 51 ناملس لاق

 2 لا كو ل سك
 ةامح اصاب يم رلا نهود انوجر تمر حاب 3

 : هتباحأف

 00 دمع نار يل ا
 غا_هح هارب ىزذلاب الو ناحتلا نم 2 يذلا انليج م

 + اع اننا ةللذو
 - 7 5 ١ 2 5 3 ا ا

 غءافو اذهل له ى رعش فيل دجو تدرك ذام هيت ادب لو

 تلاقف بابلا ف ةلثاسو

3 0 5007 3 - 06 11 0 
 ءافش هدم كن او الاد يه ا انأب تتوعد ي روهعلدق

 : مهرعْسأ هللاو يه هللا اهلتاق نابلس لاق

 ناو ناك لح انوي . ةكلعالا »| قيال لاق( ىتطانلا راس ك١
 : تلاق 9 كاذ امو : تلق « كب هللا ىتأ دقل مع ابأ تلاقف« يلارعا لجو
 تلقف « أب يلوقف رعشلا نياوقت كنأ ىنغلب : لاقف ىلع لخد يبلارعالا اذه

 + اا ا لقف « يلع حتر دق تلا )2 ىلوق : اهل

 تت و 00 ره م نع ما هت

 تمز نيبلل مه ريع هيسع  عيربص ليعو قا رِهْلاَدِج دق
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 اهمّدنمو ىرتت ”ممذأ مهل تجاه 0-0 ا هلظ ه 3238 -

 يحال ال نإ أم ةبورحم سار نم
 0 6-2 3 8 ا 2 , . ىلا اطول <
 رحاودال عاس موسع تاولاو قدح لع رو وثب 'تدانت اء

 3 تياو ورد الج ىلع ت ءاضأ ممارس هعرصم ىلتف يف حشسنلا اف أك

 1 '«كحااصن ال 64 مشاه لا اب و 3 ب

 رحافك 1 يدارت لمسلا ىرن تش

 ءءاس ا ا 0
 مكتَت ره نم م و هليأ نكس نإ

 م . .

 رسأ رسقتب اد مك ءاسن ترو

 : يراصنالا ةحاور نب هللا دبع كنب ةاوتلا اهتياحأف

 . 2 11 35060 5 ا "0 5-_ تور# .

 رت عل
 1 ال ا ا 1 0 اني 0

 حاجْححأ 7 و ةيمحم 1 هةدعو أد رغ ةفراطغ كيس!

 2 . 2 00 عع 26 م .

 اورّمص "نإ ناوضرلاو زوفلا كلانه

 يك ناقل ايفا لولا داكن
 2 ج6 الا ا 4 9 يب 5 نة

 رات ص مهي لا ا ةدهاش سكالاو ميك | "هربا

5 50 

0 

 7 / ان رمل

 ةخراص وايبسي# ينإف
 هس ل م 2 ع 0 ص عَ

 _حاص اب لعجسلا تاذ 0 201

 ندم
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 9 طق ةبير ةبوت نيبو كنب ناك له ىليل جاوحلا لأسو لاق . ةبوت ربق

 عنخ هنا تننظ الوق يل لاق ةرم هنأ الأ كدالص لأسا يذلاو ال : تلاق

2 

 1 تدح ام امل سيلف 5 >3 ' ال هل انلق“ جا
 0 م ملا 4 نإ

 ليلخو عراف ىرخأل 0 هّن'اوحتلا 3 5 ١> ”بحاصاتلا

 .جاجطا لاق « توللا هنيبو ينبب قرف ىتح ءيشب كلذ دعب ينملك اف

 يضاحلا تيتا اذإ : هل بحاصل لاق نأ ثبلي مل: تلاق : كلذ دعب ناك امف

 + كلف وبَح ىلعأب ن امو داق 0

 هليل نتا ع 1 مَع

 : تلقف تحرخ توصلا تعم“ ايلف

 5 د م - 2 - و
 000 1 اب اكيلع ع هيا نسحأو نري ا در

 : هبف اهوق هتدثنأف جاجحلا يل امل هناا

 اهافشف“ اهئاد ىصقأ عيت هيك 1اخوا ماجا لَ اذإ
 راس ع ا ال ع 1 ا ب
 انها ةانقلا 7 اذإ مالغ | ميزا لاضعلا عادلا نم اهانش

 اهانم ةاصعلل يطيب 3 الو م 2 0-3 يطنت ال جاجحأ

 ناكل مامه مالغ لدب : تلق ول : لاقو « رانيد فلأب جادا اهلصوف

 5 تلاقؤ داش مهل د ةبدع نب دماولاو ةعملر انيا ةضعو

 م

 رحاترم ريغ يلقف ٍسئش دبع يف حالضإ دعب اداسن تيار ينإ



 هةقشغومس ضال

 0 معان كشير 0 ا

 اهريضنا نْممُع ءءارضخ ُِق كطيو

 أمت ل ريض ال "لاس لوقت

 اهاريضيب سوُّتلا فشام 0 ىلب

 'رثأ ذو بابصلا كاست ١
 ايرون اك دادس ف ول

 : ةملمخالا ىلءآ يف ةبوتاو . هيك ذت نأ هللا كرمع :.لاق

 ”سمافصو لَدنَج ينودو ىلع تلم ةّينضتالا ل 0

 2 ةّشاشَبلا ميلك 0

 حئاص ٍرْبَقلا بناج نم ىدص اهي

 "كردمصال ىامسلا ىف للا

 حماوتللا نويعلا ّىليل ىلإ ينزطب
 ةبوت ىلع يملس : اهل لاق هربق ىلع ىليلب ىلل جيوز رم ةبوت تام املف

 نم ىلا ديرتام : تلاقف « ةشاشبلا ميلست كيلع مسي هنأ هرعُس ىف معز هناف

 كيلع مالس : ريعلا ىلع يهو تلاقف « ناقتل هلو : لاقف « هماظع تيل
 تممعم الف ) ربقلا بقث ند بقث ف ا ةاظق تناكو 6 نايتفلا ىتف ةدوناي

 بنج ىلا تنفدف تتاهف ىلمياب ىمرو ريعبلا رفنف تحاصو تراظ ترملا
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 تلقام كدغنأ ال 9 ا ل ا ىندشنأف ٠ لأق ايلا قواد ىلا

 هلباَوو .عيبرلا ت تايد ةكلبو 280 خم قارمن

 1 7 م كِلبق عمدلا رب 5 تثنكو

 هلغاش كلبق انام قلت 19 "ين 1

 دا و

 1 ىسالا اوركذ اذإ يئس مُبيعَر

 و
 ع و ا 0 5

 هليازت ال ةرفز ىلا رذصلا يو

 لجر اهاجه ةيليخألا ىليل . ًادبأ ةنيزح لازت ال اهناف اهرعد : رم لاقف

 الْجَحُم ركأادإ تكرر دق اله امل الوقو ليل ايمح الأ

 : هتباحأف

 كك هل ا اب ٍدار وج أو هلثم كيما ءاد يفر يعت 8

 يقب له ىيل اي : اهل لاقف ناورم نب كلملا دبع ىلع تلخد امنا اووركذ
 يذلا وهو ؟هاسنأ فيك و : تلاق ؟ ءيّس نابتفلا يتذ ةيون بح نم كبلق يف

 : نينمؤملا ريمأ اي لرقي

 روصو يلع تفتل ال نارجنب 8 ىرد يف ىلول ناو

 الا نييداولا نك ا

 اه”ريطم يداونلا ل نم ركلاقس
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 نب رع نا هخ امس صعب نع ةرم نب نمح رلا دبع لاق . العيب كنم مركأو

 تاداسلا ىلع يناكب : تلاق ؟ كينيع يق ٠ حرقأ ام : ءاسنخال لاق باطما

 قل ا ىلي وعل لوطأ كلذ : تلاق رانلا ف مهنا ءاسنخاب : لاق 6« رضم نم

 اهوق اهراعْمأ نم انرتخا

 ًازمتو اعرق رهادلا يق رفت

 0 دا يلاجر ىتفأو

 هب ىحج اونوكي ل نأك

 ا 7 2 اوناكو

 ءدآلا حاحص _ميدقلا يف 'مهأو
38 32 2 2 5 

 ,حافصلا ضيب و حام رلأ رمسا

 ا - ا
 مكناسرف يصاون ززح

 بورا يقال "نمنظ نمو
 0 ” احلا هَ يو

 يرقلا قمح ىقرعلو امعل

 ٍديِدَحا جنب ر ملا يف ّبأَتو

 ا ع ره دلا ينعجوأو

0 

 2 | قع 3 8
 7 ع ْنَم كاذ ذإ سائلا ذإ

1-0-0 

 اًرعو ادت ةريشَعْلا نيزو

 اززرح سائلا َنِم نوثاكلاو م

 ازخو رمشلابو ابرص ضييل بف
 ا ول كا ماش طع اقر

 اري نظ دقق ناصب ال ناب
 - 3 را 3و ا

 نناو الملا نبذل ديكو

 ارقو اوم ىنيلنا مملشلا يفو

 توق ةحاح تابقأ اهنأ اوركذ ىرخأ ةبح نم ءاسنملا ريح يورو

 ل نار 0 ارلاقف باطخلا نب رمع اوتأف « اهموق نم سانأ اهعمو ةنيدملاب

 :لاقو اهاتأو رمع ماقف « مالسالاو ةيلهاجلا يف اهؤاكب لاط دقف اهتظعو ولف

 يذلا ام : لاقف 9 ديرت يذلا امو ءاشت ام : تلاقف اهسأر تمعفرف : لاق ءاسنخ اد

 | وكله مهن «٠ لاق . رضم تاداس ىلع ءاكبلا : تلاق 9 كينيع يفآم حرفأ

 كلذف يماو يبأ كاادف :
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 . اهبخأ رخص

 : 0 مثإ*؟ كاك نك ع 3 6 1 ب 8

 رارضإو لو>هن اش نم رهثدلاو ردع أم رص يف دتيم نم دب هل

 ع ا ا 4 20 ا
 رأن هسار ق مدع هن ا. 3 ةادمهلا| مت اعل أرخص نإو

 فاعذو ءاربغلا ةنسلا رطم ناك : تلاقف 7 ارخص انآ ىفص : ءاسنخلل لبقو

 ىرقو « لزن اذإ ةيدخا ءايح : تلاق ؟ ةرواعم لمفق « ءارمخا ةستكلا

 ماقسف رخص امأ تلاق ؟ ىنحأ كيلع ناك اهياف : ليق « لح اذا فضلا
 : تكفا ديكلا 5 رمحتف ةيواعم امأو 6 دسحلا

 ل هو 0 2< ه 1 ١

 ريختم ددوس اعرف دْجملا يف دتمحم اعيفَر يِدادلا يف نارتق
 « رعس نعد رادص اهملعو ننمؤملا مأ ةثئاع ىلع تل اهنا وارق

 9 هملع هللا ىلص هللا لوسر هنع يهن دقو رادصلا نيذختتأ : ةشئاع ال تلاقف

 تبتأ ول : ىل لاقف ًاقفنم ًافالتم الحر ناك يجوز نا نينمؤملا مأ اي : تلاقف

 : لاقف  لبالا ىنعت  اهرارس نم اهتيطعأ ول : هتأرما هل تلاقف « تارم

 - 0-2 0 2 ا ل

 اهراع ينفك دق ناصح يهو امكرارش اهحنمأ ال هللا

 - 01 5 00 0 مك

 اهرادص وعسا نم تذخن او اهرامت هيف تكلم نإو

 اوما ىنح هعزنأ ال نأ ترذدنو .رادصلا .اذه تدحنا رخص كله اماف

 ةيلهاجلا ف ءاسنخلا ىلع تاخد : لاق يبأ ينث دح : يهاسلا نعم نب روث لاق

 5 تلا رادصلا حرط يف اىتءاكف اهتشا زم يهو رعس نم رادص اهملعو

 العن كنم قرأو ا كانم ترطأو « انرع كنم نسحأ انأل هللاو ءاقمح اب



 را اذإ ةدحس 5 دل

 اهم نومكار م'وقنلاو ذي

 اوعارقا 953 اذإ يرذأ ”تاماف

 : رخآ لاقو

 بيف رهدلا مامات ىلسأر

 يرذأ "تنم اهنيح 'تيقاومو
 : رخآ لاقو

 وك 5 8 6 <

 هب رر فرعي ناك و تي ا
 نوط

 هفن اف ناندلا ه رف اشم ني

 هي ةبجوةمادملا ب رثنم ضب اف

 .- رس لاقو

 - 6 عام

 2 م رجالا 6

 هنن ديستال ال

 نما 8

6 

6 

- 

 اودّجَس مه نإ ساّرلا مقرأو
 ا ا ل ا ع
 اودعق مه نإ | ولاعرسأو

 ددَمْلاو ةالصلا كلت ناك 0

 نانو عب رأو ميش نيب
 1 ا يا

 ناذا نم تقوم ناذا ام

 3 2 0 ف

 دامح هتالص تقو ميقيو
 7 يبث ا ا

 000 مودقلا لثم

 1 < باسحلا مون هنا

 جر ىلإ الإ ابنم دس |
 ا يبأ ادب ' ثدت " متخف

 تانداعلا 3 اسنلا ,

 يف ءانخلا لوق نسحتسي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : يق

 1 اس
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 رخآ لاقو

 ا ل ا 32 : 9

 ءانفلا لوفذبم هللا بابو  تابجحم كولملا ةينفأو

 "ااا ملف ىلإ مرفأ الو 2 ير فقكل ءاوس وجر اه

 ءاعأللا نع مص ال "نم ىوس افك ماوأللا ىلإ وءذأ الو

 (هدض)
 ص

 امايأ نذؤملا هدقتفاف دحاسملا ضعب ىف ىلصي نيوزقب ىدنج ناك : لق

 : لاق * نم وبأ : نذؤملا هل لاقف هيلا جرخف هيلع هبا, عرقو هيلا راصف
 رسيأ ام ينيقلل ليقو : لاق . باملا در اذه اي سني : لاق « ميدجلا وبا

 ريدب تلزن : لاق ؟ ريدلا ل امو : هل ليق « ريدلا ةيل : لاق ؟ كبنذ

 اهب ترجفو اهرمخ تبرشو ريزنخ محلب اليشفط اهدنع تلكأف ةينارصن

 ةيرق ىلا نايتفلا نم ةمخ ىتأ لبق . )١( تجرخو اهءاك تقرسو
 ةيطين م. ترمث سولح نرقابلاو ىلصي مهدحأ ماقف ناخ باب ىلع اولزتف

 ىموأف <« ةعبرأ نحن : اولاق 9 متنأ 5 معن تلاق ةبحق ىلع انيلد : اولاقف

 . سماخلا انأ هللا ناحبس هدب ىلصي ىذلا

 : رعاشلا لاقو

 اودبش نإ ةالّصلا لممأ ةكحض اهضحتأ ةالّصلا يف ىتإو

 م ينيقلا ثاحمطلا يقال ةصقلا هذه ءارعثشلا رايخأ ةباتك يف ةيبتق نا رك ذ - 6

 ؛ ريرج هل لوقي ابيفو قدزرفلل اضيأ ةيئزجلا هذه تبسن دقو

 ًاراع تكارتو ةي زخم تلحر موق رادب كازن اذا ه1



 رارق نس مهقوسي

 اني اعلحا )|

 مك ل لا

 : رخآ لاقو

 1 ضل كبلق لاب ٠١ يخأ

 اودابو !؟رذيف نيذلا َنباي آلا

 ملا م ب نالوا ا
 داز هللا ىوقت ريغ كاامو

 : رخآ لاقو

 راذح ىلع ' نك و الْبَم بلقاي
 الذعشم تاهرشلا كلام

 0 لاقو

 ع ناو نبال

 ةَمايِقلاِب نمؤ ؤن تنك لإ
 2 نإو كل د

260 5 

 0 "توما 1 م كنأك

 لالي !اونيَعُح ايض.ّطاوب اما

 قر  تاوبللا ىلإ تلمح اذإ

 0 دع

 100 1 ل ل 4
 رقس نم نامالا كيدي يفأ

 هيلانرفتا ١١ 1 تلرعجاو

 هيلبسال مظعأ هلاذف 59
 1 رم
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 قو لحرلا دا تقولا كلذ يف مزءز ةلابق تدعق ةثلاثلا ةلدللا يف

 تلم تنارجو( هيدحاو هلسواو برشف ولدلا عزتف هبحو ىلع هبوث ل.سأ
00 

 بنطأ وه اذاف

 ب < لاق 1

 تلقا 4 لىالا نم

 مهل الف 7 :تاوحأل نع يلع مت

 7: م ةمنملا كه برب كالأسأ اذه اب

 نامفس انأ : يىل لاق «

 ١١ اعوح دحا إل اهلثم كك أبدو اذا ينيفكت ةد رشا كلت تنقو دولا

 افا دبري ضرالا يف هتهبج حدكي ايبارعأ تيأرأ يعيصالا لاقو . اًثطع

 : لاق ؟ عندتام تلقف ةداحس عت

 : رعاشلا لاقو

 لواط يف بحمل يكبي في
 ع كأ باننجلا و ثلا يف 0

 م لال

 لزم راّذلا يف يذلا يهقّدلا نإ
 يلو لال
 اد ىلا

 : ةمرلا وذ لاقو

 0 سنو ةلإلا ىصُم

 هلال اهدا فيتم ا

 : ساون وبأ لاقو

 2 عك أيأ

 : حلاصلا لجرلا هبحو ف رثالا تدحو يلا

 ننال

 ليوط سبح مايا يضقيس ْنَم

 ليم عبر مسرب يفوق و نع

 راثلان م وجني يذلا زوف زؤفلاو

 يراثآ 8 5 ”تماع دقو

 راثلا نع ينخزحزو د دابعلا بر

 ميوب سايقلا يف لام اذه
 ار هاب نأ ادا

 دحاملا هدحمي فيك 'مأ هلإلا ىصع
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 . ضشاون يلأ ةفسك ,اهسفن تفصو ام اهسفن نعا اندلا تلثم ول« : لاق

 :راد يف لوقأ ام : لاق « ايندلا يف لوقت ام : يرصبلا نسحلل ليقو

 لاق 0 1 نم زحوأ ًامالك انمعم ام ليقف باقع اهمارحو باسح اهالح

 صمح يلع يهو ةاطرأ نب يدع هيلا كيش زيزعلا كمع نب رمح مالك ىب

 لدلاب اهتصح : هلا بتكف « اماطمح حالص ىلا تجاتحاو تمدهت دف

 دهزلا نساحم ٠١

 انبي تدك + لاق اهع ”ىرغ ذه .ناكز مامه يلأ نع نسحلا نب دمس

 هدم نمت .لبالا يقلت ام يلا. رظن لمرلا يف اندعب اف ةكض 1 ١

 ىلع فخأ ناك انيلع رطب نا هللا توعد ول : تلقف مغلض يكف رحلا

 : لاق ىللعف هللا ءاش نا : لاقو ءامسلا ىلا رظنف : لاق « لوالا هذه

 نب ءاطع نعو . تلطهف ةباحس تأثن ىنح كت نأ الا ناك ام هللا و

 , ًاقيقد ههأل يرتشي مهردب قولا ىلا جرخ يلالوحلا لم ابأ نأ راسب
 « يقاملا هاطعأف رخآ لئاس هل ضرع مث هضعب هاطعأف لئاس هل ضرعف
 جرحو هاقلأف هل زنم ىتأو فشحخلا ها نم هدوزم ألو نيراحنلا ناني

 هلم رب " يراوح قمفد اذا دوزملا ةأرملا تذختاف لد نم ًايراه

 ىذلا قيقدلا .: تلا 71 كل نإ لاو ءاح امهف < هتزيخغو هتنحعف

 رف تلغد : لاق ه4 قيدض نع يشرفلا اهلاةفلبع يلأا نو 00
 ولدلا " لدرأ (نيرش انف« نك نزلا ىلب ابيت /ولدلا عزنإ صخشب اذاف مزمز

 ةلباقلا تناك اهلف « هنم ببطأ رأ مل قيوس وه اذاف هتلضف تبرشف هتذخأف

 مث برشف ولدلا عزنو هبجو ىلع هبون ىسأ دقو لجرلا ءاج تقولا كلذ يف
 طق اش رأ مل لسعلاب بورضم ءا. وه اذاف .هتلضف تبرشف هتذخأف هلسوأ
 ناك ينتافف ولف" تم رظناف هدو فرط دا نأ تور هنم ببظأ
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 : رخآ لاقو

 ©8:]س 2 ا .ء 3 و .٠ # ل كك

 لظنملا عيقن 'نمهرك أب تّبيش ةميمد دابعلا الواد اند
 2 او 0 خ «نآا رن 2 2 3

 لاقتحلا مهو لثم مثاجف اهنم ةملم لازت ا 21 تام 7

 : رخآ لاقو

 1 3 000 1 و ئى 1 رود 00 1 0 2 رمل

 لوغشم نمحرلاب هللا لماعو لغتشم كاين د يفتن أىتَم ىتح

 : ءيناه ند سا ساون ونأ لاقو

 علتطت .- 0 لا

 ا 3 يردن 5 ناك كَ هعحت الو

 5-5 51 5 امر 2

 "عارض اهريمت ف 'مأ تك طرا يأ يردت الو

 رودأ انأ انب : لوقب وهو ءالعلا نب ورمع ابأ تعمم : ىعمسالا لاق

 : توطين اذا ىراربلا صعب ف

 0 ه7 وبار سعاد | ظل عل

 رورغ لحب ام هيد هدفك 1 ةانيثد ارما دإو

 لاق . يمئاخ ىلع هتشقنف دحأ ينبحي ملف 7 ي 1 مأ يي نس 2 تلقف

 : ايندلا هفصو يف يودعلا ثبب دلاخ نب ىبحم عمسو
 ءيرع 3 1 مكي ا د ياللا ار منال ار

 لود امكلمو ىسر يدا دك هع دصر ابف ودح

 الق“ فرمألا عمسو لاق . ايئدلا ةفص تببلا اذه يف مظن دقل : لاقف

 ساون يفأ

 وت ءاهم ل 0 8 ا ا 1 7

 قيدص باث ىف ودع 'نع هل تفّدكت بيل اين َّدلا ىدتم أ اذإ



 س١

 ةرسح ءرملا لع تناك تربدا اذِإ
" 

 اناهاارعك تلال إف

 : دشني مهدأ نب ميهاربا ناكو

- 4 7 1 
 انئيد قيزمتب انايند مقر

 : ةهانملا وبأ لاقو

 اهتتيزو اين مقر د

 "نيل مؤقلا فمزش ”تذدأاذإ

 قا
 0 و ف الار رغما :فيد الو

 نيطلاب نيطلا مف رب مف َرْملآسِي
 ١ 7 9 ىلا هد

 نيكسم يزين كلم ىلإ ظن اف
 هته سائلا يف تَمظَع يذلا كاذ

 هلاذو

 : رخآ لاقو

 ًاوفع َكِئلِإ قاسن اين هللا بت

 : قارولا دو.حم لاتو

 ابنم َكْرْرْمَي الق اين هللا يه

 ابنم كيفكي اهيلق لقأ
 مي لك يف ينتثتو ديشت
 ىقبت مايألا ىلع اذه 'نمو

 نيدللو ايلي حمم

 لاوز' ىلإ هلاذ رسما نجا

 لوقعلا يوذ وسلة عمق لن اخم

 ليلقا اب عع 0 0

 ليحرال زكوجتلا 310

 لويسلا ةجردمب ا
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 0و رطب 0001 د قبال امك, بان
 ١| نياطت قاب لوقت ك3 نم ؟غلبأ .: مسيل اهلا تارلص يلع لاقو
 اوناك ةمعلو مرح .ماقمو .عودلو نويعو .تاننح ' نم 0

 هللا م.-يلع 'تلكي اف د ا نارك اها راو تل دك نبك افا ايف

 م نب ظنم اراك او نصار

 . ماين مو مهيراسي دك امثدلا لهأ : زدعملا نب هللا دنع لاقو

 :لاقف امندل رك ذأ ءارعأ نأ اوركذو . ةنمطلا ربهم امئدلا قالط :هريغ لاقو

 لاق . بحاصي كمعتة ال اءدلا رخآ لاقو . براشلا ةقئر بئاصلا ةمح

 لاني الو اهيف الا ىصعي ال هنا ىلاعت ها 3 ١ دلا ناود

 نساع هت: راغأ ءىرما ىلع امندلا تلق اخ! ِ لاؤو 0: ابك رد الإ 1 1

 يف

 وم 5: ءا دردلا 0

 لعاعبلا لاقو 4بدقل نساح هذ لص 4م تاقدأ اذاو هريغ

 9 5 2 دوب ١ 5 1 ها رض ثا

 تاب مج ا كنا و ا نم 2

 5 0 نإ 3 4 8 : 9 2 ل و

 كن 0 ماي : 0 ٍش دعو ا 3 مان هلأ ا ع 3 دقو

 34 ا 2 1 ااا ا
 رباكذ ىلإ قاعزلا هلع الظ 21 ابيق شيلا "ناك

 ةتق ىلع مالسلا هملع دواد ند نامملس راد ف دحو : ا لاق

 5 يملا

 0 6 ا
 هر 5 ايي 0 دمحو نمو

1 7 3 

 اهمولي د ع ” يرث فودسف

 تك: -ا١



 اننضي

 : رعاشلا لاق م مه : لاق مهف نع يفربخاف : لاق

 .ميمرلاك اوحيضأف ورع نإ نم 10 داهلاو ليلا جرد
 مسيعنو وو رع 1 ًارافق 'تّحْض اف خهراد تلختو

 .موسالا 'ممنرايد ىقبت و س انلاب بهذي نامزلا كاذكو
 : متم لوقي نمث : لاق

 لاجرلا نم ينلا َنوُبِحُب اوناكو اوقلخت ذم ساّنلا تبأر
 لاوتلا نم .ليلقلاب اليخ ريغ َلقأ يملا ناك نو
 لاحلا نم نوت اذامو اذه مينو مال يرذأ الف
 يلابقلا ةدابل ىجري الو اند كانه سيل 0

 نئادملا هيلع هللا تاولص ىلع لخد املو لاق . اهتيتك دقو انا : لاق
 : رفعب نب دوسالا لوق هرضح نم 'ضعب دشنأ ىرسك ناويإ ىلا رظنف

 داإ ميو 'مهلزانم اوكرت 2قّرَحُم لآ َدْنب لُمْؤي اذام
 فراو ريدّسلاو قكروقلا لمأ

 مدن ٍتافرشلا يذ ٍرضقلاو

 داوظأ | 4 *يحي تارقلا هام ميِلَع ليسَي ةّرقتاي اول
 داود" 0 نب او ةَمام نب 2 ع بطلا اهريشت 0

 داميم ىلع اونك اًنأكف 'مهدايد َّلَحَم ىلع حايرلا ترج 79 ع
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 يمك : اهل لاقف مداخلا اهبلكف بابلا ءارو ىلإ تءاجف « اهمالك عمسن

 لهأ انك : تلا ق يزجوأ لب : لاق ؟ ليطأ مأ زجوأأ تلاقف « ريمالا

 كاذلا تاغ. امو انم'رعأ .دحأ» ضرالا ىل_ امو. :انيلغ نسشلا , تعلظا كين

 كتمعطأ : تلاقف ريعس نم قاسواب اهل رماف : لاق انودع انمحر ىتح سمشلا

 لاقف « اهمالكب دالز رسف ©« تعبش ءاعوج دب كتمعطأ الو تعاج ءاعس دب

 : لاقف سرديل مالكلا اذه ديق : هعم رعاشل

 6 | هاعط 301 1 ٍ يا أن 9

 3 و 5 1 ا 2-0

 تاهعنلا تنب ةقرح ريد ىلا ىبتنا ةصمبق نب سايإ نب ةورف نإ : لاقبو

 تاآلثما راد نم ف .٠ تلاق 9 كركي ف : اهل لاقف يكبت يهو اهافلأف

 5 تلاق مث ارونت كلذ دعي تذلتلا الإ أوو

 00 َع 1 3 2

 3ك لا ا م "ا

 فصنتنت هقوس مسي ندف اذإ

 2 2 5007 5 ع 2

 فرصتو انب تارات بلت اهميعن مودي الايندل ىناف

 هللا لعحال : صاقو يلا نب دعسا ناعنلا تنب ةقرح تلاقو : لاق

 يف نألا كل دقعو « ةجاح كيلا ميركل تلاز الو ةحاح مثل ىلا كل

 كلعج الإ كريغب اهازأ الو ةيعن ميرك نع كب لازأ الو « ماركلا قانعا

 : يمبفلا ديزب نب ملل ناورم نب كلملادبع لاقو : لاق . هيلع اهدرل اسس

 1 ملف كولملا امأ : لاق 7 ىكأ هكوام يأو لضنا تكردأ نامزلا يأ

 مذي مماكو 0 عضوو اكفارقل عفرف نامزلا ماو !ذياسو اند

 لمالا الإ عطقنم هيف 0 لكو 6 مهريعد مرعد ميه دد دج ىلس هنال هنامز

 ل, - هب



 نيس 22

 *و ١

 تعنو اهقارغب تدانو اهئيس تندا دقو ؟ اهمذياذ نمف ةنْلا اهيف نوحيريو

 ًاسغرتو ًاريذحتو ًافيوذت ءالملا ىلإ اهئاليو رورسلا ىلإ اهرورس تقودو اهنفت
 نم كابا ع راصغأ كترغ مع اهرورغب نكفملاو امندإل عادلا املأ 4 ًايمهرتو

 كيدبب تضرم مو كيفكي تاع 5 7 ىرثلا تحن كناهمأ عجاضع مأ ىلبلا
 مهعفنت مل ؟ ءاودلا مف سمتلتو ءابيطالا مه فدوتستو ءافشلا مه يغتبن

 ايندلا مه تلم كبطب كلافشتساب مهعفشتست ملو كتعافشب مهءفشت مو كتبلطب

 تفثلا م « كؤاحأ كذع ينعب الو كواكب كيفن ال ثثدءح كمحضمو كءرصم

 لاومالاو توكل دق جاوزالا « زعلاو ءارثلا لهأ أ: لاقد كانه رودمق كل

 مث “ د ام ريخ ايف « اندنعا. ربخ اذه تنكس دق رودلاو تمسق دق

 : دثنأو ىوقتلا دازا ريخ نأب اوءاحأل مل نذأ ول هللاو رضح نا لاق

 3 0 ؟ 6 2 او : ١-7
 ابلا نم هللا عاطأ اذإ ابلابقإو انكدلا . نسحا ام

 71 3 3 عا

 اهلابقإ رابدالا ضرع اهاضف نم سا لاس او , نم

 ىتح توملا هيلطي ايثدلا بلاط ةيولطمو ةيلاط ايندلا : مزاح وبأ لاق

 نيا لاقو 5 هقزر هيفوت ىح امندلا هيلطت ةرخآلا بلاطو 4 اهنم هح ريغ

 9 تنأ نم : تلقف ةديعت» زوحعب انأ اذا ؛تيبلاب فوطأ انا انيب : يىرصبلا

 اذا : تلاق 9 كلءاعط نأ نمف ه لع لطا 2 للا كولم تانب نم 5 تلاقف

 ءام نم ازرك يدي نيب عضفف ةليزتم ةأرما ينتءاج راهنلا رخآ ناك

 امندلا يه : تلق ا. بلا: "تنايقو ابئيفرعتأ : اه تلق « نيفيغرو

 . كتمدخف ايندلا كلا ثعبف هرك ذ لج كبر تمدخ

 ( هدض)

 :همداخ لاقف كانه ريد ىلإ رظنف ةريطاب رم هبا نب دايز نأ اومحز

 هملا اب اولم» : لاقذ رذنملا نب ناممنلل تنب ةقرح ريد اذه هل لبق ؟ اذه نأ
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 سراف ءاككح نم الو. ةافولا ترغح>و : كاف" ن0 | كاذ ىلع مدانل

 اذهب: | فسر بدير قم لاغا نوكيا تنك ١ لاق, كلاح تفك 44 لق

 ربعب اذينحورب ارق ندكسسو ةديح ربعد لداكتيَ كلم ىلع مدقيو داز رعد

 ٍ سنأ

 ) هد_صض (

 ًاعزج هءل هوبأ عزج زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع تام ال : لمق

 وأ هب يننزعي 58 دشنم نم له : هرضح نم موي تاذ لاقف انف

 نيدمؤملا ريمأ اب : ماشلا قلدأ نم لحجر لاقف 7 هب ىلستأف ينع ففخم ظعاو

 نب رمم مسدتف « ا بهذ 1 ترغ نأ للاخ قرافم لماخ ل

 ا . ةسصم يضم ىلإ قتداز كيف ىنصم : لافقو زيزعلا دبع

 00 لاش اناؤرم نب كللا دل لور -نعو هيض اقسرت ل تاكل
 ؟ لاه © لوقأ : ١ لوضصرلا هلا لاقف < يبيعم ىنع ففخ ًاناسنإ تدحو نإ

 هيلع عقت رانب وأ باصب وأ توم هيحاص قراغم ناسنا لك : لاق « ف

 وأ هيل- ىشغي وأ رثب يف طقسي وأ تببلا هيا: عقي وأ تابلا قوف نم
 نينمؤملا ريما يف يتسصم : لاقو جاجحلا كدذف « هفرعي ال ءيش نركي

 . الوسر كلثم هجو نيح مظعأ

 اندلا نلمح سر

 6 اهقدص 39 قدص راد امندلا : هبح و هللا مرك بلاط ع هلا ىلع لاق

 1 هلأ ءاننآ كقوسم 6 اهنم دوز نأ ىنغ زادو 6 يدع مف نأ ةيفاع رادو

 6:ةمحرلا أهمف نو.كي هثاملوأ رحشمو ؛ هيك الم ىبصمو < همحو طدهمو

 ررحيلف صقن ةرابعلا يفو لصالا يف اذكه - )١(

 تيييعق نا



 : رخآ لاقو

 ِ 7-94 رع 2 : مل . 5 ملا

 90 2! ةيأب ةاكف نيم اف ةيكن تولرملا ند كربصت اذإو

 ظعاوملا نسا 41 - ١2

 هتمامح روك دق ييلارعأ اذاف « ةيرغ تازنف بحجح : يعمسالا لاق
 : لاق مث « هيلع ىنثأو هللا ددحف ربنا دعصف « اسوق بكتتت دقو هسأر ىلع
 < كرقل كرم نم اوذخف « رقم راد ةرخآلاو رمب راد امندلا انإ سانلا ايأ

 00 دحا قيقتس نإ هناف دعب اما مرارسأ ملعي نم دنع م راتسا اوكتمت الو

 هيلع نومدقت امل كفنأل اولجعتساف « هلجأ نم رخآ قارفب الإ هرمع نم
 قلاخ نم ىوقأ ىوق ال هناف هملا نوعجرت نم اوبقارو « هنع نونعظت امل ال

 نم برهب فيك و« هيلا الإ هللا نم برهم الو قولخم نم فعضأ فيعض الو
 نع حزحز نمف ةهايقلا موي مكروجأ نوفوي امناو » هبلاط يدب نيب بلاقتي
 ضعب لاقو « رورغلا عاتم الإ ايندلا ةاملا امو زاف دقف ةنلا لخدأو رانلا

 « باشلا ىلع ثسثلا ماحتقك مدآ ينب ىلع محتقيل توملا نا :. بارعألا

 الو ىولب ىلع اهيف نزحي ملو فئاخ وهف اهب حرفي مل ايندلا فرع نمو
 لكو نمو « هايدرأ راهنلاو لمللا هيلع فطع نمو 4 توملا نم مشغأ بلاط

 ةمالسبو تاعاسلا هصقنت ريعب حرفي فيك يبلارعأ لاقو . هانفأ توملا هب

 الو هلبص وهو توملا نم رفي ءرملا نم تصحع دقل ؟ تافآلل ضرعم ندب

 وبحر زب بتك نم باتك يف دجو قكيفو . توملا هك ردتسا الا ًادحأ ىرأ

 مل هفرع نمن هوفرعي نأ هدابع ىلا هللا ةجاح نا : اهيف بوتكم ةفيحص

 هتاف ام ىلع ءرملا ىصأب فيك و ءانفلا عم ءا_ةبلا فيك نيع ةفرط هصعب

 يفاو لكتب نأ هدع 20 ّ : ىاك لا ةو . ةلطب كرلاَو



 انفي

 انما ا

 : 'رخآ لاقو

 مثنعا يف ىرجن ريداعلا يه اننا ل يات رحاتلا ١

 هعف'ر موقلاس يسخ شي رث اموي

 رخآآ لاقو

4 8 1_6 , 

 هببثأون مج نمر 1 ربصأ

 ةلظم هأيسمت ف سمألا هاقلت

 َ ل لاقو

 ٍط 2 ص

 الاتي ال ةجاح جار "بر الأ

 23ش امال
 رخآ لاقو

 50 ّط 5 5
 قالا ا  تكيع 0

 ع 1:0 2١

 هاوس وج ال هللا توعد

 علا: ”نااقو

0 

 هد 0 0 7 ل

 هب ض راو هلل "قتف تيلشبا اذإ

 لاح ىلع رص امل "سيف 'نيصأف
 رطب ويا نود 2 557 8 م 8

 جرف اهلالإ ةدش نم َسيلف
 جب رشلا هل'تحال دق موبلا سبي و

 هنااز وهو هل ىطقن الق رخل

 سا اجوهو هل ىضقت 00

 ء 0 00

 .٠ 1 5 هو عوز <

 م

 لا سر الق ا ناك درع نبأ

 هللا مناملا ّنإف نسأيت ال
 ا ل

 هللا وه ىولبلا فشكي ىذلا نإ
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 مالسلا هملع ىس وم 1 ا وحرب 1 تل ىجرأ وح رت + نك : همم >

 00 لاق هنأ كلامسلا نأ .ن ع انغلبو 1 ةردشأاب يدرنف 34 7 سوق جرح

 تنأ اب الوغُدم مولا نكو « ضورفملا 00 هع نودضملا قزرلاب لغدذت

 4 لوطي 8 .اسح ناف''ل اوذفلاو كادإو اد هنع لايك

 : رعاشلا لاق

 ينتاب فوسيق ةريوه يزن ل لعو اتنلع يف
 يينعي ال يناتأ "تادف ولو ةملطت قديش 1 2-52 1 ا ع

 :٠ رخآ لاقو

"2 

 هّمفنَم ءارملل هيف لغش "لك الو رئاض لطم *رك ام كري

 5 ىونلاو بْرُقلا يف نازرألا تنك اذإ

 همتألا هذآ 'منتفاف ءاوس كيلع

 : رخآ لاقو

 روطنسم وللا يف فنأتاصولكو  روُدَقَم قرا نإف كيلع لبس
 نوظحتف هيف نكي ل ام كو هللا هيف ام ةاضقلا ىتأ

 روزا ايناللا قع سيرحلا نإ هفدصأ لونا نيش ٠

 و سس ره - 1 1 8 2

 هيف نوي نيح كف زر كيني اَمِف ٍداَّبِلا ىلع نبت ال
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 20 - ء 02 ا ىذا سمتلاو هللا دالب يف سف

 اردعتف تو وأ ا اذ ,سعحل

 ١ مك الو ,نودب شيع نم ضار الو

 رمدسعم# 3 ند ليا مانيب 0

 217 *: ةماغلا لوقتو

 ًايتاث هردق تاغ ًافئاص هغامد ىلغ
 :ا مزل نمو ىعر

 : لوقي هناف ناو رشونأ

 ا 0 روتانا ان

 ا ,ذإ 5 أ ولو

 ةنووم ا الهدا اللا

 انتفب 00

 : رخآ لاقو

 أردقمو لايع اذ يلثم كي نمو
 8 ا د 3
 ةينغ لاش وا ارذع غليل

 : رخآ لاقو

 ٍثينخ بلط نك قزارلا سلو

 ا انيح ايل كر

 لا

 نم'ب سيخ لازج

 ينعملا اذه « مالحألا ىأر مان
 ى

 سه نم رهاط 2 هللا دبع عقوو :

 : دشناو ©« دنب تاوخ دسخ كره درح ذور كره

 هيهاذم تما وذلا 0

 هاب 1 امم دحاو ىنغ

 تان 2

 اروطو اروط أنبل كي

 0 دس حطب لاو
 ال يا

 ماع دع لمت غلبمو

 ءالدلا يف كولد لدأ نكلو
- 3 

 ءام ليلقو ةامحب ةيجت

 بونتكم ةراجج نم حول مجعلا كولم نئازخ ضعب يف دجو : لبق



 هرحأ

 عفترا اذاف « همدو هممل هيلع تبني ىتح ًاراحيإ رجويو ًاهاركا هيلا
 فتابسكي هيوبأ نم ماعطلا نم ةثااثلا ةلزنملا يف عقو نبللا نع

 ةيمطن 11 فى ”ناثلا . هيلع: تطع :ام ىراق « .مارحو لالعت نم هيلا

 ةعيارلا ةلزنملا ُْق عفو اذاف هرسكد اذهو هبوؤب اذهو همقسد اذهو

 نوخبف سانلا ىلع بيف قزري ال نا ىشخ الحر ناكو ىوتساو دّْساو

 . هابإ ىلاعت هللا نالذخ ةفاخم محلاوما مهصغيو مهتمتما قرسيو مهتاناما

 قزرلا بلط نساحم 4

 هللا لوسر لاقو . زحعلا هرخأ مزحلا همدقي مل نم ةبنع نب ورمم ىلإ

 ًارفس يل ثدحأ مدآ نباي» ىلاعتو كرابت هللا لوقب مد هك 97

 5 طل هو «© ( اوملغت اورفاس ) ثيدحلا ضعب يفو 2. اقوراكلا ا

 : يدسألا ديز نب تميكلا

 1 ا ا ا م 0

 ترضح نإ ٍسفنلا مومه ميزي نأو

 لمتملاو ُلخَرلا الإ كلثم تاجاح

 : يناطلا مات وبأ لاقو

 9 3 6. 0 . 5 28 8 5 .٠

 ددحتت ب رتغاف هّيتجابي دل قاخم يخاف ءارملا_ماقم لوطو

 دَمْرَس هيلع تسيل نأ س اّنلاىلإ ةّبحم '"تّديز سلات يأر ىنإف
 « ناكم لكد قزرلا سائلا 5 ةامخلا عدت ال : ءاكحلا صون لافو

 ١ دشنأو 4 لامع ءىندلاو 3 لاتع م ركحلا ناف

 ةيوساا ماعز



 للري

 هناحبيم هللاب ةقثلا نساع ب إن

 هران نم ينذقنأ .ىذلا هلل دملا : لاقف كلملا دع نب نابلس بطخ : لبق

 ةرقو فسوي نب جاحجحا نعفْشسأل : كاملا دبع نب ديلولا لاقو . هتنالخ
 ريذلا وخرأ ف جاححلا كاف نولوقي : جاححلا لاقو يدر ا كيرش ندا

 سيلباسلا هيلع هقلخ نوهال الا ءاقبلا هللا ىضرام هللاو توملا دعب الا هلك

 موي ىلا نيرظنملا نم كناف لاق نوثعس موي ىلا يفرظنأ بر » لاق ذا

 هتفالذب ينراجأ ىذلا هلل دمنا: روصاأملا رفمح وبأ لاقو . « مواعملا تقولا

 :لاق كلام نب را نع هللا دمع ند ميهاربا ينثدحو . اهب رانلا نم ينذقناو

 ىضق ىتح هدنع نم جرف ملف ليلع ىتف مهمفو راصنالا نم موق ىلع انلخد

 هللا رمال يماستسا : لاقف موقلا ضعب اهيلا تفتلاف هسار دنع زوجع اذاف هبحن

 « معن : انلق 7 نولوقت ام قحأ : تلاق ؛ معن : لاق 9 ينبا تامأ : تلاق يبستحاو

 - قتافو كل كلبا نأ ملعت كنا مهللا : تلاقو ءامسلا ىلا اهدي تدمف

 ينلمحم الف ةدس لك دنع ينثيغت نأ ءادر هيلع هللا تاواص دمحم كين ىلا

 معط ىنح ان>رب امو هبحو هأذمحس ىذلا اهنبا فشدكف « مويلا ةيسصملا هده

 , هعم انئرعطو برثو

 ( هدض)

 نا نييراولا رشعماب : هيلع ىلاعت « هللا .تاولص ميرم نب ىسع لاق
 وهو قثاو اهنم ثالث يف وه : لزانم عبرأ يف ايندلا يف قولخع مدآ نبا

 هنفاف ىلوألا ةلزنملا امأف « هايا هللا نالذخ فاخم نظلا ءيسس ”ةعبارلا يف

 هللا هافوف ةميشملا ةلظو محرلا ةمظو نطبلا ةفظ : ثالث تاماظ يف قلخ

 ال نبللا يف عقو نطبلا ةلظ نم جرخأ اذاف نطبلا ةلظ فوج يف هقزر

 هركن لب ةرقب هئملا ضهني الو دبي هلوانتي الو قاس الو مدقب هملا وطخم

1 0 



 للغي

 نيرجاهلا نم ناك نم رظناف جرخا : هدند نم ضعبل لاقف بابلاب ًاظفلو
 نايفسوبا ناكو مهلخدأف ناماسو ًابيهصو الالب دجوف لوسرلا ججرخف« هلخدأف نيلوألا

 : لاقف بانلا ىلع ًاسولج: نشيرق نم . ةباضع يف ورم نب ليبسو برح نبا

 يثشبح لخديو بابلاب امناسرفو اهفارشاو برعلا ديدانح متلا« شيرق رشعم اي
 ريما اومذت الو اومولف مكسفتا نايفس اباا, : ليهس لاقف <« يمورو يسرافو

 تاعوو مظعا ةمايقلا موي مر متيبأف ميعدو اوباجأف موقلا ىعد نينمؤملا

 افيرش لالب هيف نوكي ناكم يف ريخ ال : تامفس وبأ لاقف <« المضفت رثكاو

 زبلاو رطعلا ججاعي ناك بلاط ابأ نا ىور هناف ( فارشألا تاعانص امأف )
 ناكو « نيزازب اوناكفق فوع نب نمحرلا ديعو ةحلطو رممو رككي وبا اماو

 نب صاعلا ناكو « ارادت. ةيتع هوخأ ناكو « لخدلا قذعب صاقو يلأ نب دعس

 © ادادح ةريغملا نب دملولا ناكو « ارازح ماشه نب لبح يأ _- ماشه

 تيبلا حاتفم بحاص ةحلط نب نامُّثع ناكو « ارامخ طعم يبأ نب ةقع ناكو

 نب ةمما ناكو « مدالاو تيفال عبي برح نب نامفس وأ ناكو « اطابخ

 لئاو نب صاعلا ناكو « ًاساخن ناعدج نب هللا دبع ناكو « مربلا عيبب فلخ
 سبق نب كاحفلا وبا سبقو ىرمح نب ريرج ناكو « لبالاو ليلا جلاعب

 ناكو « نيدادح مهلك اوناك نيريس نب دمحب نب نيريسو نايع نب ريعمو
 نب كلام ناكو «ازازب نارهم نب نومبم ناكو « اتايز دعس وبأ سلا

 دهازلا عجم ناكو « ازازخ يأرلا بحام ةفيذح وبأ ناكو« اقارو رائيد

 ةيمتق ىلو اماف « ناسارخن هراد يف أناتس بلهلا نب ديزي ذختا : لبق « اكناح

 ا قو اناتس ناك اذه : ورم نابزرم لاقف هبال هلعح ملسم نبيا

 اهنيف نايناتسب ديزي وبا ناك و نابرتْشا ناك يبا : ةبيتق لاقف « كلبال

 :لاقف تاعانصلا باحصا ركذ نومألا نا اوركذو لاق . كلذك كلذ راص
 سانلاو سانلا ىلع كولم باتكلاو ءالخم راحالاو لاذنا عانصلاو لفس ةفوسلا

 مهنم نكي مل نمف ةعارزو ةءاندو ةراجتو ةراما يهو فرحلا باح>دأ : ةعبرأ

 . مهيلع الايع راض



 حرا

 نوكي ال : ءايكحلا ضعب لاقو . ىفطو ىغب عبس ناو عرذ عاج نإ

 الا قرشا ادفدعأ :نوكت ١ ماو: تآل/نيوحا نأ ىوت الآ تسنلاب_نرئنلا

 000 له ميم ألا بكراك انس بسلا" قيق نم" كلذا" ناك لو أ لفبألا
 راقلا' نال © لاغفال' لق: نم“ كلذ نكلوا < دحاو. اهلنا نال .' لْصَف

 : رعاشلا لاق بسنلاب ال لضفلاب وه امنا

 ااا نأ نادوعاتتكلو  'دعاو تلعن ال ذملاو ىأ كون

 000001 قاس دقو.« نرسلا“ ددؤسلا نسل“. لاق انما" نع ؛انقليو
 ةما_ ملا ف هترحمب عمسم نب كلامو هدأرب ناقل نإ 500 هاج سق نبا

 ةرفص يبأ نب بلهلا داسو « هموق نلسازأ ىلع هفطعب فرحنم نب ديومو

 ىلص ينلا نع فورعملا ثيدحلاف نيدلاب فرشلا امأو . لاصألا هذه عيمجي

 مركأ نم هللا لوسراي يمأو ثنأ يبأب لاقف يلارعأ هاتأ هنأ ٍلسو هيلع هللا
 « يبارعالا فرصناف < ىوقت مهلضفأو ًاقلغ مرتسحأ : لاق 9 ًاتحا سانلا

 : لاق ؛ أبسن سانلا مرك ا تدرأ كلعا « يبارعأا, لاق مث هودر : لاقف

 ليئارسا بوقعب نب هللا قيدص قيدصلا فموي لاق « هللا لوسر اي معن

 يف ءابآلا ءالؤه لثم نياف هللا ليلخ مههارب نب هللا حيبذ قاحسا نب هللا
 رعاشلا لاقو « ًأدبا دحأ مهلثم نوكي الو مهل ناك امم ايندلا عيج

 : كلذ يف

 0 نيح ادلاو 'ميبأك الو دلاو ءانمأ طاسالاك أ 1 و

 هملع هلل ىلح هللا لوسر ىلع يرازفلا نصح نب ةئييع لخدو : لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص لاقف مراكألا خايشألا نباانا : لاقف هل بستناف مسو
 وأ هللا ليئارسا برقءي نبا مالسلا هيلع نمحرلا قيدص فسوي اذإ تنأ )
 ريخ ) مسو هيلع هللا ىلح لاقو ( هللا ليلخ ميهاربا نبا هللا حيبذ قحسا
 مورلا ري خو يسرافلا ناهس سرفلا ريخو دمت برعلا ريخو مدآ رثبلا

 ةوص :ةفيلخ وهو باطخلا نب رمت عمسو : لاق ( لالب ةثيحلا ريخو تيهص



 الدرن

 : رخآ لاقو

 هيحأص مان يس "يهتم لا اذإ "هتف رع نيزذلا موقلا نم ينإ و

 ا ام ا ا ى ١ 0 ا 0

 هبقأت عزا مظن ليما سقا مهغوجوو مب اسحا م 3 ءاضا

 هئكارك لازم بكد انب ٠ "بك رك "نا اك هال ١
 رخآ لاقو

 اوك 1 177 ا 21

 نسا لواقُم هوجولا ضيب ميلئاق لوقي نيح ةأبطخ

 نطف مهراوج ظل محو مهراجب بيمل ذ ويظن

 ا
 هملع هللا ىلح هللا لومر لاق : لاق هلع هللا ىضر سابع نبا نع

 ”لّمُحْلا جرحدي امل هديب يسفن يذلاوف ةيلهاجلا يف ناباب اورختفت ال ) ملسو

 يرصبلا نسملا ناكو لاق . ( ةيلهاملا يف اوتام نيذلا مكنانآ نم ريخ هلجرب

 تحشم ةفطن نيلوب ليس نم تجرخ امناو رختفت مل مدآ نبااي : لوقي

 كرخآو ةرذم ةفطن كلوأو كحيو ؟ رختفتا : لجرل مهضعب لاقو . راذقاب

 نبا نع ىورو ؟9 راختفالا اذه ايف ةرذع ءاعو اهنب ايف تنأو ةرذق ةفيح

 تارامالاو تاتوسلاو فرشلاب امندلا يف نواضافتي سانلا : لاق هنأ سابع
 نيتبلاو ىوقتلاب ةرخآلا يف نولضافتيو قطاملاو ةئيحلاو لاهخباو ىنغلاو
 : كلذ يف لمقو . ةحرد مهعفرأو الع ماكزأو ًانقب مهنسوأ ماقتأو

 هيساكم هيلع أاروظحم ناك 'نِإَو هلق حس ساّنلا يف ىتفلا ني
 هبساَنمو هوبا تمرَك 'نإو هلقَع ةلق سانلا يف ىتقلا نيشو

 نمسف لزهأ امز : لاق« نايثآلا ف لوقت ام : ,سبق نب رماعل ليقو
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 « ًادبأ مثاه ينيب بسب ال .فلحن ةيواعم قاذف 7 كيف اهلك تارعدلا كلت

 يلع ناكو : لاق . ةرخافملا نم مْساه ينب نيبو ةيواءم نيب ناك ام اذهف

 مايأ رك ذب كلمادع داق اوم نب كلملادبع دنع سابع نب هللادبع نبا

 هلا ال نأ دهْسأ : لاقف ناذآلاب ىدانملا ىدان كلذ ىلع وه اميبف « ةمسءمأ ينو

 : ىلع لاقف هللا لوسر ًادمح نأ دبشأو هللا الا

 ص 3 5 م 3 5 ا 0 ا

 الاوي'ا كمي اداوق عع انيك نبأ ند نابعق ا مداكملا يده

 ميدنلا دمع ني ىلع . رباكي نأ نم نيبأ اذه يف قا : كلملادبع لاقف

 ْف نمانلا يأ ارم يلع اب : لاقف يضرلا هدنعو لكوتأ ا ىلع لا لاق

 ةصخح يبا نب ناورم ع تلق 4 هدعد و م لاق 6 يرئحيلا 9 تلق 51 اننامز

 ل لاق + نسانلا 6 مع هقيابا الاتش ' نضرلا ىلا كفتلافا © كيم

 : هلوق لاق 5 هرعس ن< ظفحت امو لاق 4 ىراعلا لني نبا

 1. 3 و اذ مل ا ىلاو هر 501

 ٍ 6 دادتماو دودخ طك ةباصع شد رف نك أت رخأف 2

 رعماوسلاة ادن ىَوسمأ ايمبيلع ان ىضق ءاضقلا انمتزانت اًملف

 5 لاق ةدابشلا 3 لاق 55 عماودلا ءادن 5 9 هلرد ىعم م - لكودم ا لاقؤ

 ٌ ًاضيأ هلوق رعشلا ن.< ىنعم ا اذه ف لمق امو .٠ نسانلا رعسأ هنأ كيبأو

 0-0 ه وع 31 58 ا 3 10
 ءانحلا ضلع ةليملا الاول ١ اهات الملا ٠ ةاشأب
 0 منا تع ه- 7 58 1 َّ 0 1 هم 2 2

 ءالّبلاانفشك ءالبلا نسج ان ا ددوس نم كيسحف

 - 5 3 91 .٠ 3 يل ع ص ه- 0 .

 ءامإ اوناكو اذيغ اوناكو اك ونم اهنكأ سانلا ل اذإ

 ل تيل ضرك لو االال  دانبشلا نيش ل 2 : 8 5 9
 ل ال 20 ا 2 0 يذلا ع

 م.جهن| و لاجرإ ينج
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 8 3 ' 4 55 . 820 -2 1-0 ع 3 : 0 1 نإ

 هو رخ ق ادغ ىبر شد 8 كلا هميدعول ه رودحد نة 2-6
 324 0 - .٠ > ه- 2 ف اه 2

 معزي انك وه الو ىلع نينمؤما ريمأك ةيواعم ام هللاو شيرق رشعم اي

 قرعي ام هل َهاقو ةيواع. ةيتآ ىيلفاو 2 هللا لوسر ءيفاضشا نان

 اهلف « كلذي هملا ةراعم ىءاع بتكف «© هلينأو هليوع هنم رثكيو هنيبج هنم

 تيررق ,ا4ف 6 شوف اهف يلا تفظنف ةفامض رادب نما ة كنب رق امنأ ةفلو

 راد تتأ ةنيدملا تلد املف 6« هكللامو هيشح يف ديزي امابقتسا ةئيدملا نم

 ىلقتنت نأ كرمأي نمحرلا دبع ابأ نا : ديزي اهل لاقف مثاع نب ورم اهيخأ

 نأ : ؛لاق 9 شا كأالك تنأ نم : تلاقف هفرعت ال تناكو ةفايش اذ لا

 نول زيغتف « دئازب تنل صقان ا هللا كاعر الف :. تلاق « ةيواهمذ نب للزا

 :! كم زم لا اما مه.ظعأو ش رق ند يه + لاقذ هريخأف هايأ ىتأو ديزي

 سو /ياع هللا ىلع هللا لوسر دبع. ىلع. دمت ثناك : لاق'9 الا ذل 2

 مسف ةيواعم اهاتأ دغلا نم ناك ا هذ « ماركلا ةيقب نم يهو ماع ةئامعبرأ

 9 : تلاق مث « ماللاو ناوملا نيرئاكلا ىلعو « مالسلا نينمملا ىلع : تلاقف اهيلع

 ىبو اًشيرق سست 'تنأ : تلاق« اذئأاده :؛ورع, لاق[ شافلا ا

 هللاو يلا ورع اي بسلا دوعي كيلاو بسلا كفو بسلا لمأ ثنآو

 ءادوش ةمأ نم تدلو : كلذ رك ذأ ناد كمأ بو.عو كبويعيو كب ةفراع

 اهتفطن ناكف لحفلا اهسمال اذاو ماثللا اهرلعتو اهءامق نم لوبت ءاقمح ةنونحم

 كتيأر دقف تنأ امأو « الجر نوعبرا دحاو موي يف اهيك ر هتفطن نم ذفنأ

 ىلع كتجوز لخف تيأر دقل هللاو « حلصم ريغ ًادفمو دشرم ريغ ًابواغ
 الو ريخ ىف تنك ايف ةيواعم اب تنأ امأو « تركتأ الو ترغ [هف اكْطارف
 ةياهاللا يف ةيمأ ىطعأ مأ مرمءاستك كؤاسن مشاه ينيلو كل ايف ةمعن يف تدبر

 : ةيواعم لاقف « ٍرَبِلَم هللا لوسرب ًارخف ىفكو 9 مُساه ىطعأ ام مالسالاو

 ًاباتك كيلع بتكا يناف : تلاق ©« ماه ينب نع فاك انأ ةريبكلا اهتيأ
 لعمحأفأ تاوعد سمح يل بدعة سل نا هبر اعد 2 هللا لرومسر ناك دقف



 شن

 رعاشلا لوقي همفو © شبرق مظع بلاط وبأ هنباو

 0 ا هك 42-7
 امومذدَم ه6 جداا ىرتو َّس << ماقف م ه:هت

 ملسو هملع هللا ىلص هللا لوس هفدرأ باطلا كرع ا سايعلا و

 : رعاشلا لوقب هيفو « هلام هاطعأو
 تا 1 2 ع م ل 7 0
 دلو ةمايقل : 0 هلثم الو هلمم ل مشا لوسر فمبدر

 رعاشلا لوق: همشو 04 ءادهشلا كلدس 53 2 انهو

 مارا هربا دهناملا"<تنألو ١" نوه ةناكوألا كب 0 نأ 3 ُه 7 0 " م ع مها

 رادغب نيل 2 مهلك أو الاه ىانلا نيبحأ نيحاذلا وذ رفعح ا

 لوقب همفو 1 ةنإا قف اج ربطي نءحاذد هب دي اتاكد هللا هلادوأ نامح الو

 : عاملا

 قلاخلا دنع ساّدلا ّرعأ اك انّيلع لثمو رَدْنَجك اوتاه

 »2 ماه ين ننولا هملع هلآ كا ءاض بلاط ينأ نب يلع يا ونأ انمو

 قالا لوقش همفو 4 لعتناو ىبتحا ند 0 او

 ادا وافل نطل لاو هك يقراقرف 10 1 2 00 >2 0

 : نعاخلا لوق هفو « ةنلطلا لعغأ

 - م : 5 - 0 5 .

 “ىلع نباو يال طبس تنا يصولا نبا مانألا لجأ

 كلذي هافك و هقتاع ىلع مالسلا هءلع ليربح هل يلع و نيسحلا 27

 رعاشلا لوقي هنفو « ًارخف
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 لاقف : ساتخم حاورأللو نسر نلمألاب نبت معيض هل حيتأ دقو امحالم

 لاق ايش كرت ام هللاوف هنم فصننأ نيئمؤملا ريمأ ا ىنعد : ضاعلا نبا

 « ديدتل ىلق نإ هللارف“. هشفن قغالا“ ىقملا ىقس الف ةعد : سال

 03 6 2 5 تك 7 2 8 .٠ 224 2 50 53 0 ة©1ب

 يباحش الو م الكلا 3 ف ينوعراقو تعاررو دف امدقو

 7 8 - -ت و . 2

 ناجه م 3 نع ركبلا د 3 ىنع 0 رعلأ رعاشلا دع

 ينبأ صاعلا ند ورمجو ةبواعم بلت )5 ( ماع تاد هءاع غابو 000

 « تداجنف تداس مُساه ينب ترا سانلا اهأ : ةكم لهأل تلاقف مث

 سلا! تمقطصاو .تفطضاو « تلئضفو. تلضفو "تنعالسو تلا

 «© نيمدان ل نزاخ لن نيغاط اورسخ الو بير كفا الو ' لاط هود اهمف

 34 اعاب ىانلا لوطأ ماه ىب نا نلافلا 2 مويلع بوضغم ا ن< مث 2

 1 ءاطعو املع سائلا رثك أو 5 ايلوع سانلا مظعأو 0 الصأ ناثلا دحأو

 : رعاشلا لوقي همفو « رثؤملا قائم دبع

 دم زد رع فري 5 هرقل ا
 ىاعم دع ابملاخ مسأ و تقافتف هةصم شد رو تناك

 : رعاشلا لوقب هاو » هم وقل ديرثلا مكه ىذلا ماه هدلوو

 م 1 رو -< 7 ا ا ل

 1 وق دي رتل من العلا ور
 .ىاجع نوتةهسم 5 لاجرو

 : بااط وأ لوقي هو 6 ثمغلا هي أنمقس يذلا باطلا كبع انمو

 2 ؟' تح 1 تك "1 2
 روت هاملاو وعدب ةكم انفع ماق لحملا ينس 0

 مناغ تنب ةفاغ تارماسملا يفو متاع تنب ةقاع ةخسن يفو لصالا يف اذكه - )١(
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 : لاقذ نلطألا كيع راد لحد ىح ودعي ايراه ىلوف فيسلاب ريبزاا هيلع لمحف

 ىقفف ©« سائلا اهيف معطي مثاه ناك ةئفج هيلع أفكأف « ريبزلا نم يفرجأ

 نم ةعست بابلا ىلعو جرخأ فيك و : لاق جرخأ : هلل لاق مآ ةعاس اهتحن

 ىذ ب فص هايإ 53 ناك ءادر هماع ىقلاف 7 موق

 بلطملا دبع هراجأ دق هنأ اوماعف مهيلع جرخف ©« ناورضخ ناترط هل ني

 ورمم لاقف « رفعج نب هللادبع ةيواعم سلجم ريضحو : لاق . هنع اوقرفتف

 بع ينغتلاب تابرطلاو ين.تااب تارلخلا ريثك لجر مكءاج دق صاعلا نبا

 ير شدطلا رهاظ نابشلا نع دودص هحابط ددس هحازم 71 نايقال

 01 ةينك + ”نساع نبا :لابقف 64 :فوسلات قافنم .تفلسلاب 'ةاهأ] نشرعلا

 نغو « روكص هئايمنلو « ررك ذ هلل هنكلو « تركذ 1 نيلو تنأ

 باجأ لس اذاو باصأ ىمر اذا يلح ديس « ميرك هداوج « روجزانخلا

 باصنلا ميرك يف شرق نم لح ؛ باتغم ةباع الو بايه الو رصح ريغ
 ءيلد الو يعدب نبل « ماقمقلا بسحلا يف مادقملا ءيرلا ماغرضلا ربزهلاك

 ابمالا حبصأف اهرازج هيلع بلغف اهرارث شيرق نم هيف مصتخا نكال
 نب 28 6 ىلا اهنم يوأيو لياذلاب اهنم ءوزي ايصنم اهاندأو امسح

 «هواةف مهنع نعاظلا الو هرفرع مهيف رطضملا ال نيدهملا نيب طقاسلاك نيب

 لاضنلا دنع هب ذتعت بسح' يأبو « لاجرال ضرعتت ردق ىأب ىرعُم تلف

 ا نمل مآ 3: يزل عيضولا وز معفلا دنلوب مثلا دير اكياس كافل
 ةيلها_+لا يف فرشب ال ١ شرق يف ةءاندلاو شيطلاو هذسلا لهأ مو مييلا

 قطنتو كنال ريغب كدت كات او ركاذ مالسالا يف ميدقب الو اورهس

 كلزني نأ ناودعا دعبأو لضفلل نيبأ ناكل هللاو « كنارقأ ريغ يف روزلاب

 كواحر كب م.طو « كاد سلس املاط هتاف « قيحلا ديعبلا ةلزنم ةيواعم

 لاقف « كنصغ اههف قروي ملو كيعر اهيف رض ع ينلا ىوصتلا ةياغلا ىلا

 يلو تلضان ينفع كناذ تكيبما اهلا كملع 520 رفعح نب هللا بع

 دمي الو ايلاخ رده ناك دق هناف ديعلاو ينعد : سابع نبا لاقف 6« تضواف
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 سامع نبا ء لاق)  تادعفو !تقحو تاددقا دع برعلا دوفوو ةيمأ لا ا

 ىرت كناؤ لاق م دْحأ ذلؤ :٠ تاس متيع اذاذ َه لاق « 0 لا نايلا نه

 برح لم ناك د 1 0 ذهتلا |َكَه اة ف

0 

 لاق 9 تدعق نمبف مع

 بضع لاق « 0 هراحأو هءانأ هيلع 1 هللا نم كلل ةممأ نبا

 كلا 1 يش ا و: كتالعم كلان تورد" د نا لاوبت كم نم. يجو اللا

 يننولأست الأ :

 < ل6 كلضند لقف 0 : اولاق اساور نم اديس قاب / انرح ها نإ

 نم لحر اموب همقلف )2 هزوي ىنح ةهمدقت الا قمصضم الو ةمقع ف م

 برح لاقف © يمس.تلا همدقتف ةبقع يف م

 كدعو٠ : لاقن « هزاجو هيلا

 تفتلب ملف ةمأ نب .ترح انأ :

 : لاقف 4 ةكم ل لوحد دار ]1 مث يءيمتلا هااخف « 3ك

 بلطملادبع : لاقف « بلطملادبع : هل لمقف « ةيما

 دبع نب ديبزلا راد ىلا اليأ ىتأف « برح ىلع ري نأ نم ًاردق لجأ
 اماو ىرف بااط امإ لحر انءاح لق 4 هد.هل ريسزاا لاقف هنأب قدف باطألا

 : يميمالا لاقف « هيلا ريبزلا جرخ مُث 4 ديرب ام ىلا هائبجأ

 نب برح نم ينري# نم

 دقو ريدشسم

 هك 2 هيث

 ير أسال و حساب | م4 ملاو 000 ةينّتلا ف أب” تيفال

 ا 031 8 ع ُظ ٠ ل 2

 0 لص اهم ينعو 7 ا ردوصب ع ىلو

 01 ا اره ةنل

 يراض ثم

 راخفو ماعم مارق "تئنأو

 راحال امركم ةءاجملا 0

 2 0- 2 مل مرر 5

 .مزمزبو ةكم تفل ا

 هفوخ نم ف ال ريبترلا نإ

 راتسألاو راجحألا يذتنيبلاو

 راصمألا يف ساّجللا ربك ام

 4 ا هيلا ماقف برح ةأرف »َ دحسأا هب لخدو هراحأو ريبزلا ه:٠.لقو
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 سابع نبا نع يبعشلا همبأ نع ىلا ا ناطدلا اًتقل> تقتلا اذا ناغورلا

 اذاف © قارعلا ىلا هنع هللا يضر ىلع نب نيسحلا راس دقو دجسملا لخد هنا

 : رعاشلا لاق اي هللاو تحبصأ 9 لاقو ريبزلا نبا دضع ىلع هديب برضف

 ي رفصاو ينببف ما كل الذ 7 ربت نم كل 5

 2 0. هه - 0 2 13 م 2 هوو

 يرشب اف كنع دايصلا لمع دك قرت نأ قاف ان ينو

 للا 70 و
 يربضاف امي كدذخأ نم دب ال

 نبا بضغف « اهبناوج يف ردت تلبقأو يلع نب نيسملا نم زاجحلا تلخ
 ل ا كاف ع كاع نم لافي تا كان] :يرقلا كنا شا ووو ناقو ىفرلا
 يأبو : لاق « نبقي ىلع كلذ نم انأو كُش لاح يف ناك نم كلذ ىري اما

 قحأ انال : سامع نبا لاقف 7 ينم قحأ رءالا اذه كنأ كدنع قحتسا ءيش

 كيرالا ةركاسلا قم اه . قس كنأ" كدنع قحتسا يش يابو هه لذي نع
 ميلع يفرشل 5م ام قحأ يلا ىدنع قحتما : ريوزاا نبا لاقف 0 انب الإ

 01 تاز لان 4 هني كفرت قم مآ كرشأا تيا ١ لاف انيانظو' ادق

 لا | كاتس ما: ةدائرلا ىبغ لاق © قرشا ىلا اهرش داو هي تفرش
 هلقت يذلا اذه كناسل نم ينعمد سادع نبا, : ريمزلا نبا لاقف « سابع

 تقدص : ساءع نبا لاق « ًادبأ اننومحت ال مساه ينب ان قارا هاب اي

 نعش امأ سابع نباي : لاق « هللا هضغبأ نم بن ال هللا عم تبب لهأ نحن

 ره نم امأو رّقأ نمع حفصي امنا : لاق ؟ ةدحاو ةللك نع حفصت نأ كل

 لهأ دنع : لاق 9 لضفلا نيأن : رييزلا نبا لاق <« قذفلا لهأل لضفلاو الف
 ريبزلا نبا لاق « مدنتف ءاهأ ريغ ف هعضت الو رظنف ةهأ نع هفرصت 39 تبملا

 .اهسدح ىضقناو ددخلا تهاوي دييلعا تدم نا "0 لاق ؟ لهأ نم تسلق

 عمج و هريرس ىلع دعق دقو ةبواعم ىلع تمدق : لاق هنأ سابع نيا نع يورو



١107 

 لبسأو . ثعشلا .ملأل. اهنا هللا ..« تايثع:لئابق تنأو.'ضيبلا ءيقرثك باي
 : هيلع د :تباؤلض نسا لاقف « كيبأ صايح ةبواعم كدروب نأ ثعولل

 ةالاوملاو هللا نيد يف داحلالا يهو : اب نوفرعي تامالع رانلا لهأل نإ
 يف ثيرتي مل ًاماع نأ لعمل كنإ هللاو « هللا نيد نع فارنالاو « هللاءادعأل

 نعرقأل وأ صاعلا .نب اي نيهتنتل هللا ميأو <« نيع ةفرط هللا يف كشب ملو نيل

 نم ىلاف يلع ةءاراطاو كانإو « مالك و عارقب - هالبج ينعي كتصف

 ءىرغ الو  ماظعلا ينعي ةساشملا شم الو زمغملا فيعضب تسل تفرع

 « يلأ ريغل ىعدأ ال ىنح .قرعم ةدالقلا طسوأك شيرف نمل يفإو هلك ألا

 : انس (سألا كالع نصل نكيرغا نضال جر كيل
 ةرابطلا !ثبي لهأ نحنو- نما تنأ 1 مئاف ! ىنعب,كاراف 6 ةلفل ايلا

 يلع جنب نذل عمدجأ و 00 ًاريبطت مل سجرلا انع هللا بهذأ

 شرق تدلع.دق : نسحلا لاقف « ضاعلا نب ورممو اهيلع هللا تاولد

 سكعأ ملو فعذ ىلع عيطأ مل اهءورأ زع يف ام يفأ اهرسأب

 تاللإ ةليفزلا+ ؛ :ىرغ لاخلا" صطاو ىس فزع. .انفضلا للا

 ولالامخا كف إو.« البن اهزثكأو «.السقع !بلقا نا الإ
 « كئاللا ضايبلا ل ث ان, اءيزخ كلمشل اهنم ةدحاو الإ كبف نكي ىل

 طئاعلا دلك ةفاح كل نسيكال عنصت كارأ امم هتنت مل نثل هللا ميأو

 كرعأ يفاثالا عقو ن٠ رحأب ابهالخ نم كيءرأ لمحت ايف اههحر تطاتعا اذا

 ضارعأ..ىف تلؤنو « ردحلمللا . تبكو .املاط كناف 6 .ةعلسلا>كرعا كليا 1

 لاقف . ةعاظف الإ اههض هللا كديزب ناو « ةنتفال اداصرإو ةقرفلل اساّتلا رعولا

 جف تكلس ام كيأرب ليعتو « كبسحن ومست تنك ول هللاو امأ : نسحلا

 ودعلا ةلزن: كلعط ةيواعم انعاطأ ول هللاو امأ « دم ةيار تالح الو دصق

 ادرلا كي حمطو « كؤاد رتساو هكوأش رح اسما لالا مشاكلا

 امأ + كيعر اهئم رف الو « كنصغ ام قروي ال ينلا ىوصقلا ةياغلا ىلإ

 هام كش الو « ماغرضف ير نيب عقت نأ 0 ناب نكون هللاو
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 تعفاد ام « ءاعك ولا ةأرملاك روبشلاو ليولاب يدانتو ةجعنلا ءاغث وغثت تنأو

 يشغو + كطئارف تدمترا دق «© بزح هنوؤ. تعنم 2014 مهسب هنع

 ادي ا © للا نم كتنمتافب + هيزإ دسلا تنعش اذ .تتنتساو: ؛ كرم
 اك حبذل كعم ةيواعم كلذ مار ولو ؛ ىلنق ىلع ضحنو يمد نع تحبت
 نم ًايلق نيحأو 2 ًاعاب قيضأو » ادب رصقأ هعم تنأو « نافع نبا« مبذ

 وحل هللاو امأ« ةيواعم محب كينيا ا أ معو مث « كلذ ىلع رص نأ

 نيضغن الف هل ادب ىتف « رمألا اذه هانيلو ذا انل ركشأو هنأثي فرعأ
 هؤاضف قيضي شحب ماثلا لهأ نفنعأل هللاوف « كعم ىذتلا ىلع هئفح

 عفتتت الو 2« برهغلاو ناغورلا كلذ دنع كمفني ال مث « هنامرف لصاتسنو

 « رباكألا ءامدقلا ماركلا انؤانآ ل بحي ال نم نحنف « مالكلا كحيردتب
 ” وره لاقف. < ًاقداط تنكر هلا [قطنا 4 قضافألا رابشألا ةدانللا اعوزقو

 : لوقي أثنأ مث « قدصلاب قطنتو انكلاب قطني

 راّثلايف ٌةاوكملاو ربملا رضي ال هدأت ٌةاوكملاو' ريصلا طرضي دق

 نع كتين دق : لاقف ةيواعم هيلع لبقأف « ناورماي كرمأ لابو قذ
 سلف كسفن ىلع عبرأ « كينءي ال ايف ًاكامنا الإ ىبأت تنأو لجرلا اذه
 نر 1 نأ وكوت ديويللا دل وظلا :نباا ١ .قنأا اتالم وه الون كلياكا كو
 «© هفلظب هفتح نع ثحاب بر نكلو « ميركلا مسو هيلع هللا ىلص هللا

 : ورمعل لاق مث » كتريشع هد مقو و كتذي نود مرا : ناورم لاقف

 « ًايضغم ماقو « كتنعأ تينث اهنمو كيتيصخ كسفن تيقوف هوبأ كنعط دقأ

 نم حرتساو « كرهقتف لايلا الو « كرمغتف راحبلا راحت ال : ةيواعم لاقف

 يف مالسلا اهيلع ىلع نب نسملا صاعلا نب ورم ىقلو : لاق . راذتعالا

 9 كيبأبو كب الإ موقي ال نيدلا نأ تمجزأ نسح اي: لاقف « فاوطلا
 هللا ىضريفأ هئافخ دعب ًانيبو كرم دعب أتباث هلمجف ةيواعع هماقأ هللا تيأر دقف
 كيلع 9 نيحطلاب لخخلا رودب كَ تدبلاب رودت نأ قطا نم مأ نائع لق
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 520000 قال

 8 ةعبتلا هيلع تيقيو هتذا لجعتساو هنع عطقنا دق ناكو « اليوط هدعب بذعيو
 « نيح ىلا عاتمو مكل ةنتق هلعل يردأ نإو د ىلاعت هللا لاق | ناكف
 ماشلا لهأ ناكام يكته الإ تدرأ ام: وريعل ةيواعم لاقف « فرصنا مث
 نب نسحلا مدقو : لاق .اوعمم ام نسملا نم اوعمس ىتح .ىلثم ًادحأ نوري
 صاعلا نب ورمع هدنع دجحو هيلع لخد املف « ةيواعم ىلع هنع هللا يذر ىلع

 هرحوو هب لهأ هوحوو هموق ديداندو ةرعّس نب ةريغملاو مكحلا نب ناورمو

 هيلع نبقأو هريرس ىلع هدعقأ ةيواعم هيلا رظن املف . ماثلا لهأو نميلا لهأ

 :مه لاق ةي واعم ناك دقو ناورم هدسحن « همودقبو هب رورسلا هيرب ههحوب

 نسحلا ينعي  ماشلا لهأ دنع راعلا لادلق دقف : نيلجرلا نيذه اورواحت ال

 الول'نيسح ان : ناورم لاسقف - سابع نب هللا دعو هنع هللا يذكر يلع نبا

 كدعقأ ام الملاو دجملا نم ماركلا هؤابآ هل ءانب دق امو نينمؤملا ريمأ لح
 ائتمواف اهف ءانيلا ريهامجا كدوقي قحتسم اذه تناو كلتقلو دعقملا اذه

 « ةعاطلاب تنعذا ةيما ينب ديدانصو ماشلا لدا ناسرفب كل ةقاط الأ تدعو

 «كمد قارأل كلذ الول هللاو اما نامالا بلطت تثمبو « ةعمبلاب تزجتحاو
 ةيواعمد كالّبا ذا هللا دمحاف « ىغولا دنع اهقح فومسلا يطعن انا تماعلو

 كليو : .لاقو نجلا هللا رظنفاء ىزتاماةكي منع ياو
 دنع ةلذاخللاو اهتدهاشم دنع بورملا يف راعلا دلاقم تدلقت دقل ناورماي
 معنلا متركُس نإ مكيلع انلو « غلاوبلا جوملا انل كما كتلبه اهتطلاخم

 : نيتازنما نيبام ناتشف « رانلا ىلا اننوعدتو ةاحنلا ىلا مك رعدن غياوسلا

 لكاوثلا كتلك ءاقللا دنع دسأ برحلا يف ربص مهنا معزتو ةيما ينبب رختفت

 بلطملا دبع ونب ةداقلا ماركلاو « ةداذلا ةامعاو « ةداسلا ليلاهبلا كنلوأ

 الو لارهألا مهتلاه ام سلما ىف , نم عيمجو تنأ مهتيأدإ دقل هللاو امأ

 اننا تسلو اهدنعف « ةقنحلا ةلساملا ةيراضلا ثرمللاك لاطبألا نع اوداح

 قرهتأ- راوخ بورحلا, يف كنأل م نرامعلا كموق تدلظ < اويبأ 100
 لما محبذي اك هحيذف رادلا يف ناثع ىلع بثو نم مد تقرهأ الهف 7 يمد
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 ولا ول نعاس دفا نم هنآ ١ ماس ”نارباوم كارت

 دودجلا رك ذ' نإ هلا لوسر تعم يدَجَك دجالو

 ديلتلا بسلا لص اماذإ شيّرك نم 0 0 الو

 ديءولا ههنوني يلتم الو بح نإ م ىلنم ف

 ديلولا لفطلا 0:9 بيشي ًارومأ اَنم | جهت ال البف

 ىلع نب نسحلا ىلا ثعبا : ةيواعملل لاق صاعلا نب ورمع نأ اورك ذو

 3 « هب هريعنام كلذ يف نركيف رصحي هلعلف رينا ىلع بطخي نأ هرمأف

 1 ا سانلا عمتجا دقو ريامللا دعصف « بطخ نأ هرمأف ةروأاعم هيلا

 انأف يتفرعي مل نمو ينفرع دقف ينفرع نم سانلا اهيأ : لاق مث هيلع ىنأو

 جارسلا ريذنلا ريثبلا نيا انأ يبنلا مع نبا بلاط يلأ نب ىلع نب نسحلا

 سنالاو نا ىلا ثعب نم نبا انأ نيملاعلل ةحر هللا هثعب نم نبا اذا رينا

 ضفني نم لوأ نبا انأ عاطملا عيفثلا .نبا انأ ةوءدلا باجتسم نبا انأ

 هعم تلتاق نم نبا انأ ةنطا باب عرقي نم لوا نبا انأ بارتلا ن٠ "7

 ىتح لزي ملو بابلا اذه يف نعمأو « رهْش ةريسم نم بعرلاب رصنو ةكئالملا
 نوكت نأ وجرت تنك دق نسح اي : لاقف « ةءواعم ىلع ضرالا' تءاظأ

 ١ لرجو ةريص ران“ نبل ةنيطا انا نا لاق # كانغ كيلو ةفيلخ

 لضمءو روحطاب ناد نم ةفيل1ا سءاو ؛ هتعاطب لمو ملسو ه.ل> هللا ىلص

 اليلق هب عني اكلم باصأ كلم كلذ نكلو « ًامأو ًابأ ايندلا ذختاو ننسلا
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 : لوقأ : لاقف ©« بذكت معن : لقت ناو © بلغت ال : لقت ناف « يميدتك
 : هنع هللا ىضرنملا لاقف © كلوتل ادعت |

 بابلألا ووذ هقرني ؟قلاو 000 اغيزت ال جدبأ قملأ
 مهريغو وسد رف نم سانلا فارشا هدنعو موب تاذ ةيواعم لاقو : لاق

 «ةدجو ًادجو ةلاخو الاخو ةمعو اعو اماو أبا سانلا مركأب ينوربخا
 وه : لاقف هيلع هللا تاولص ىلع نب نسحلا ىلا أموأو نالحع نب كلام ماقف

 هيلع هللا ىلح هللا لوسر تني ةمطاف هماو « بلاط يبا نب ىلع هوبا اذ

 مساقلا لاو « بلاظ يبا تنب ءىناه ما هتمبو « رابطلا رفعج همحو « سو

 ىل-ص هللا لوسر تنب بيز هتلاخو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نبا

 تلد ةحيدخ هتدحو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدجو « مسو هيلع هللا

 : لاقف كلام ىلع صاعلا نب ورمع لبقأف 2« نسملا ضهنو موقلا تكسف دليوخ

 تلقام نالجع نبا لاقف « لطابلاب تملكت نا ىلع كليح مُساه ينب بحا

 ملالا قلاخلا ةيصعسب قولخم ةافرم بلطي سانلا نم دحا امو اقح الإ

 ًادوع مكر غنا مشاه ونب «هترخآ يف ءاقثلاب هل متخو هايد يف هتينما طعب

 نيا ةيذاتساو: ع لاق . معن مهللا :لاق ؟ ةيواعم ره كلذكأ ادنز مكارواو

 صاعلا نب ورمعو رفعح نب هللا دبع هدنعو ةيواعم ىلع هنع هللا يضر يلع نبا

 نيب ناك يذلا ييعلا ههفلا مكءاج دق : ورم لاق لبقا اهلف « هل نذأف
 طحنت ةمهفم ةرذص تمز دقل هللاو هم : رفم> نب هللا دبع لاق « هلقع هيسجخل

 كناف « كايا نسلاو كاياف ماهسلا اهغلبت ال لوعولا اهنود رصقتو لويسلا اهنع

 ك.يبس حرب ايف تيمر دقلو شيرق نم لحجر محط يف ًاعتار لاّرنال
 : لاق هسلحم ذخا ايلف « مالكلا نسا عمسف 4 كادنز ىروا انف تحدقو

 تنس نئثل هللاو اما سانلا مول يف عتري دبع كدنع لازي ال ةيواعم اي

 : لوقي أثنا مث « رودصلا هنم جرحتو رومالا هيف مقافنت ام اننيب نئنوكيل

 ا
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 هتشوتحا اذإ بلكلا كيبقع ىلع تبعقأو كقيرب تصصفف رتمألا كالتعاو

 انيلاو ةمألا  رختفت .انبو اهكحالمأو دالببلا رون كخحمو نحنف < ثرويللا
 ينب ىلع رختفت مث ءانلا عدتخت تنأو لوصن « ةمزألا ديلاقم يقلت
 لخد ةدودرم كيبا ىلعو كيلعو ةلوبقم انم ليواقألا لون مل ءايبنألا

 هللا تاواص نينمؤملا ريمأ اوعباب مث « نيهراكو نيعئاط يدج نيد يف سانلا

 ىلص هللا لوسر سرع اعدخو ةعمبلا اًثكن نيه ةحلطو كبيبا ىلا راف هيلع

 كبنذب صيصبت اريسأ كب يتأو هتعيب اهثكت دنع النقف سو هيلع هللا

 كديس انأو يبأ ةقاتع تنأف « كنع افعف كلتقب ال نا محرلا هتدسانف

 د.حم ايأ اي انرذعا : ريبزلا نبا لاقف 2« كرما لابو قذف كيبأ ديم يباو

 تلكشنا تل ذإ البفااننب ءارغالاا يبتماو اذه كترواحم ىلع ينلمح (مناف

 عكأأ رظنا ةيواعم اي : نسحلا لاق < محلا م كتيحس تدب لها مكناف ينع

 هتنا ؟ يمتنا نم ىلاو انأ ةرحُ يآ نم يردتا ٠ كميو دحا 0 نع

 :ريبزلا نبا لاق « نادللا قاف ىف ناك لا اهب ثدحت ةمس كنار لدق

 داو تام يردص لبالب نا هنا اما ةيواعم : لاقف « لها كلذل ره

 ,ءاش فيك كب بعالتب يزابلا فك يف لملاك هدب يف تيقبف كلئقم
 تاولص ىلع نب نسملا نا اوركذو .اذه دعب دحا ىلع رختفت كارا الف

 قلو يف ةيواعم نم ىرح مالك يف ُْق لاقف ةيواعم ىلع لخد اهملع دا

 ٍسّوقملاو ىدملانم داوملا َقْيَس زرت تقبس دفو مالكلا ميف

 هركن الو ك_لق هفرعب ام كنينآل هللاو 7 ينعت يايإ : ةيواعم لاقف

 دودحو ةربأ ابمرك او ادوح اهدوحا نبا اثنا ةكم ءاحطب نبا انآ كٌواسلح

 «كايإ ! لجأ : نسحلا لاقف انسان اشيرق داس نم نبا انا ادوهع اهافوأو

 نم نباو ىرثلا قورعو ءامسلا ءام نبا اناو ةيواع.اي رختفت ”ىلعفا ينعا

 نم نباو قباسلا ميدقلاو قئافلا فرشلاو بقاثلا بسحلاب ايندلا لها هاس

 ميدق وا ناك نانا للا " يبق 'نحلزلا 'طقشا طيش نيمارلا نشو ءاقر
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 كيبألو هتع او متلي هللا لوسر يراوح نبا |« لناف نسل لع ترا

 بلطي هتلما 0 مث هل انأ : رييزلا نبا لاقف « رفاو ببصن مالبسالا ف

 ةراعم هابحف هنع هللا يضر نسملا ءاجو . ةيواعم ىلع لخد حبدا الف ججحلا
 بلل ىف ىوتسا انف 'نضاغتسم مزكاأو تنبم ريخ : لاقف هتيم نع هانز
 ةرواعلا تماس ام مادقم ريغ بورملا يف راوخ كنا الو ::ريبزلا نبا كل لاق
 بلطت زوافملاو لحارملا عطقو ل ربدلا لاخلا ىلا جاتحت ال تقاوم

 ف يلع نب ١١ ايباد كلذ. لخفلا' إل نأ اني نا « هبايب موقتو هفورعم

 يهو مأ لاح فهعذأ 7 كلذ ىلع كلمح يذلا ام يردأ ايف « هتدحنو هسأب

 ام يل عمجتسا ول هللاو اما نيلالا نيذه نم 5 كل نظا ام 9 ةزين

 ال فيك و لاطبالا نع صكنا ال يناو ريبزلا نبا يننا تملعل كل عمجتسا
 قل ول اسد ىراوح ربوزلا يىلأو ”اطاادبع تنب ةيفص 0 كلذك نوكأ

 هللا لوسرل مهعوطاو « ةءاهاجلا يف اسديخ ضرك اسأل سانا الآ هع

 زجعلا ىلا ين.سنت ةممأ ينب نا الول لاو امأ : لاقو هملا نسحلا تفتااف ؟ خلع

 للكل تسل ينأ ملعتل كاذ نيبأس نكلو - انواهت كانع  نئفككل نا نع

 يتء هجوزت ال نا ةمركم ةيلهالا يف كدمل كت ملو رختفت يلعو ريعت يابإأ

 رخافت فيكف « امناكو فرشو برعلا عيمج ىلع ام خذبف بلطمادبع تنب ةيفص
 هز :ضرألا غلف مركأ نحن 9 امتداس فارشالا ينو اهتطساو ةدالقلا يف نم

 فيكف « ةبوامل رمالا تملس يفأ معزت مث بلاغلا مركلاو بقاثلا فرشلا انل
 ءاسنلا ةدر ةمطاف ينآدلو برعلا عجسا نبا انأو ١ كلذك تكيز 9

 كلثم يفعب أب زكا 0 ةرف الو اند كاذ كو لعفأ 1 تابمالا ةريذو

 ىلهأو ردغ تب مكنال ةقالصنب لقفل ملف ةدوملا ينيجاديو ةرتب بلطي وهو

 ثكت مث كوبأ نينم ْؤملا ريمأ عداب دقو 7 لوقأ  نوكت ال فيكف رتثوو نحإ

 لضيل ع 0 هللا لوسر اياشح نم اسمح عدتخاو هسقع ىلع صكنو هتعس

 ال ةعمضت 7 ةئمالا قرب ىأرو ةنءالا ىخن١ فاد امف 6 سائلا.

 « اهكبانسي ليخلاو اهفالظأب ةاركحلا كتلطو دقو « ًاريسأ كب ينأو هل ردان
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 تصصغو كيلع قاض ام دعي كقانخ ىخرأو وفعلاب كيلع نم اماذ

 نم نحنو « انيراحتو انيواست نكلو ركشلا لهأ دمتم انم دعقت ال كقيرب

 نأ انو : لاقو : داز ىلا !تغتلا مث « ةبازخ انتداب الو راع انك ردا آل

 ادق, الو انبان اعرف. الو .: اححص اعدأ ابيف كل. قرعأ ام شزرقو ةازاا
 ادهو شرف, تالاجر ا فواد .اشرأ ,كمأ . تناك+ «1 اعزكم ,اننم الو ايت

  ةيواعم ينعي اذه كاعداف ًادلاو برعلا كل فرحت مل تدلو اهف « برعلا

 نينم ولا ديس يبأو ملم هللا لوسر انيفكيو ةيمس كيفكت !!! راختفالاو كل اهف

 ةنلا يف رايطلا رفعجو « ءادهشلا ديس ةزمح يباممو هيبقع ىلع دترب مل يذلا
 01١١ لاقهلا ساخ ب نبا! ىلا اتقتلا مت <! ةنلاا لعا' باش ادن حلاو انآَو
 هيلع مسقأف ركتي نأ سابع نبا دا رأف < يزابلا اهلع ضقنا ريطلا ثاغب يه

 مالكلا ورم داجأ : ةيوامم لاقف 2« اجرخ مث < فكف فكي نأ ةيواعم

 تفتلا مث « صكخت هنأ الول ناورم ركت دقو « تضحد هتحح> نا الول الوا

 باقعلا فك .يف لححلاك الإ تنك ام هترواحت ىلا كاعد ام : لاقف دايز ىلا

 يف يكيرش تنك ًاذإ : ةيواعم لاق 9 انئارو نم تيمر الفأ : ورمم لاقف

 يقب نمو ىضم نم ديس وهو هدج تلم هللا لوسر الجر رخافأفأ لججلا
 كلذ ماشلا لهأ عمم نثل هللاو : محل لاق مث نيملاعلا ءاسن ةديس ةيطاف هماو

 ًادازو ناورم نحط هنكلو كملع ىتبأ دقل : ورمم لاقف ءاوسلا ةءوسلل هزأ

 هللاو : دايز لاقف © هيسنمب دارقلا لزابلا ءىطو اهئطوو اهلافثب ىحرلا نحط
 تدبس ال هللاو مرج ال مهنيبو اننب ءارغالا ديرت ةيواعماي كنكلو لمذ دقل

 نسحلاب سايع نبا الخف «امهرخاف نم ىلع (هعم تنك الإ هيف نانوكي اسلحي

 كرحي .لازام هللاو يمع نباب كيدفأ : لاقو هينيع نيب ليقف هنع هللا ىضر
 00 للا كر ل. ايلنبلا دالاوا نم قينشا شن لوشن تتار
 « ريبزلا نب هللا دبع هدنعو ةيواعم ىلع لخد ىتح عجر مث اما باغ هنع

 « كسفن حرأف لزتملا تأف ابصن است كلتطا“ ينإ دمع 1 ان: 3 وانما لاقف

 1 سرا نع هللا يعل ةيواعم لاقف « جرخف © هنع را يضر نسما ماقف



 ل

 هل ركشف ةنطا لهأ باش ديسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نبا كناف

 نأ دب ال هللاو : لاقف هب عقتس ةدحلا نأ ورمم مع اهسلحب يف ايوتسا املف

 : لاقق تأآدتا ددق نوكأ تربق ناو كلذ نليبست تربق ناف ركتأ

 ىيضمأر ءاةللا ىلع ريصأ ةيمأ يني لاجر نا اناقف انضوافت دق انا نسح اي

 دبع يتب نم مهروهظ ءارو اا عنمأو امه مركأو ًادبع ىفوأو ءاغولا يف

 دقو كلذ نوكم ال فمك : لاقن مكحلا نبا تاورم ركت مث » بلطملا

 «ءانةطب انثس ناو انوفع انثع ناف مهانكلف مهانيراحو مهاتملغن مانعراق

 اودحيو هلهأل لضفلا اوركش نأ مهل يغش ام : لاقف دايز ركق مث
 اهدق سانلا رئاس ىلع لضفلا انلو بورحلا ىف ةلما نحن هناظ» يف ريما

 نأ مزخلا نم ىسسل : لاقف هنع هللا يضذر قلن نسحلا كتف « ًاثيدحو

 انلاب لجرلا قطني نأ كفالا ب. نكلو ةححلا داربإ دنع لجرلا تمصي

 كفالا ىلع ةءارحو بذكلاب أراختفا ورمع اب قحلا ةروص يف بذكلا روصبيو

 « ىجدلا ميباصم رك ذتأ ةرم دعب ةرم اهدبأ ةثيمحلا كبلاثم فرعأ تلز ام

 « نامطلا ءانباو « نارقالا فوتحو « دارطلا ناسرفو « ىدهلا مالعأو

 ال ىمحا مكتا مصزو 5 ةوبنلا طبهمو « معلا ندممو « نافيفلا عيبدو
 « لاحطبألا تصكن نيح ردب موي كلذ نيبت دقو < مكروهظ ءارو
 اهاحر تماقو ةينملا تكرتعاو « ثوبللا تمحتقاو « نارقالا ترواستو

 نمو م-ااجر املتقف 2« برحلا رارش راطو « اهبن نع ترفو « اهمطق ىلع

 ريغ مويلا اذه يف ىرمعل متنك و © مارذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 انقل اما 2 لاغ 2 < بلطملا طن قب يع مك روهظ ءارو ال نيسنام

 ديرط .كوباو قيلط نبا تنأو .نشيرق ىف واتكالاو تنال 0
 « لمحلا موي نينمؤملا ريمأ ىلا كب ىتأ دقو « ةءوس ىلا ةيازخ يف بلقتت

 لاف انك تنك هباينأ تكتشساو « .هتئاربت( تمد دقا ماظرمظلا 20 اا
 . لرالا

 الا ا
 راعبألا نيتك مث ن.صسعب



 4م١١

 يصق مكنمفأ : لاق < ةرم نب مآ ين نم لاق 7 تنا شرق يأ 5 يف ريخأف

 : ركب وبا لاق 9 عمجح هل لاقي ناكف رهف نم لئامقلا عمج يذلا بالك نبا

 : رعاشلا همف لوقب يذلا مشاه مكتمفأ : لاق« ال

 ناجع قوعمتسم 19 لاجرو همؤقل دي ثلا مشع ىلملا ورْمَع

 ءيضب هسسهبجو ناك يذلا دحلا ةسش مكنيفأ : لا هال نيكي اولا لاق

 ”تنأ سائلا نيفيضملا نمفأ : لاق ءال : لاق 5 ريطلا ىعطم ةيجادلا ةلبللا يف

 ةباقسلا لها نمفأ : لاق ء ال : لاق ؟ تنأ ةدافراا لهأ نمفأ : لاق « ال : لاق

 هللاو امأ : لاق ء ال : لاق 9 تنأ ةباحجلا لها نمفا : لاق ء ال : لاق ؟ تنا

 هستفان ماهز ركب وبأ بذتحاف شررق فارشأ نم تسل كنربخال تن

 : يبارعالا لاقف « بضغملا ةئيهك 1

 رع
 هاي -م

 ةمّصتو هعفارت ةبطم يف هتف رك ليلا ردك داس
 «هبمهحو هللا مركأ يلع لاق « ملسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر مسيتق

 نسح ايأ اب ! لجأ : لاق « ةعقاب ىلع يبارعالا اذه نم تعقو دقل ركيابأاي : تلقف

 ىتأو : لاق . قطنملا لكوم ءالملا ناو ةماط اهقوفو الا ةماط نم ام

 سامع نبا هقسس دقو .ناضم يبأ نب ةيواعم اههنع هللا يضر ىلع نبا نسحلا

 ناورمو صاملا نب ورمس عم ةيواعم انيبف © هلازناب ةيواعم رمأف هللا همحر

 لاق ذإ مهدحتر مهيدق يف نورواحتب نايفس يلأ ىلا ىعدملا دابزو مكحلا نب

 سابع نب هللادبعو يلع نب نسملا ىرضح ولو رخفلا مترثكأ دق : ةيواعم
 امو نينمؤملا ريمأ اب كاذ فيك و : دايز لاقف « مكتنعأ نم اورصقأ

 اهيلا ثمباف انخذاوب يف انا الو هقطنم برغ يف مكحهلا نبا ناورمل ناموقي

 تعباف ليللا اذه يف لوقت ام : وريعل ةيواعم لاقف < اههمالك عمسن ىتح

 ةيواعم أديو هيلع الخدف ايتأف اهلا ديزي هئياب ةيواعم ثعبف « دغ يف اهملا

 دع األ تنآ ايم الوا نبللاب رماكا' نع ايردق عفرأو اىكِجأ يلا : لاقف



 لاي

 « هقاح نم نيقب رفلا ربح نم يذلعدف نية رف مهنم انا ىذلا قلخلا لءح مث

 م-ملعج مث « ًابعش مهريخ يف ينادجف ابوعش مهنم انا يذلا: قلللا لعج مث
 3 « ادلاو مك ريخو اندم مك ريخ انأف أنسب مهريح نم ينلعجف أت وو

 0 نع ماقف دعس ا مك : لا مث « هلدع نع ماقف سايع اي مث مكل هامم

 نانس انثدحو ( اذه لثم الاخو اذه لثم امج مكنم ؤرما برقي 86

 هدا اطل نب نايا نع ير هل هلا ناربم فا لابو نع يرثسنلا نمل

 مرك بلاط يبا نب ىنع نع ىلاعت هللا اهمحر سابع نبا نع 9 نع
 هةسقن صضرعب نا 4و ه4 ملع هلبأ ىد هلا لوسر 1 لأف هبحو هللا

 ىلع انفتوف برءلا باسنأب ًالاع ناكو ركب وباو هعم اناو جرخ لئابقلا ىلع

 رق نكي اىبا .مدقتفت« ةئيكسلاو . ناقولا :مهيلع بارعلا سلا#
 اهتءاه نم : لاق ةعيبر نم اولاقف مرق نم : لاقف مالسلا هيلع اودرف مهيلع

 لهذ : اولاق ؟ اهتماه ىاو : لاق ىمظعلا ابتماه نم لب : اولاق ؟ اهءزاول م

 فرع مكيف لاق ربكالا ىلب :ارلاق 9 رمصالا لهذ' ما ريكالا ليا
 نب ماطسب مكنفا : لاو 0 اولاق فرع ىدارو 0 لاقي ناك ىدذلا

 50 ساسوح مكذمفا 0: لاو ال 4 اولاف 9 ءامحالا ىبعشم و ءاوللا بحاص سلق

 بحاص فلدزألا مكتمفا .- لاق ال َ اوااق 9 راخلا عنامو رامذلا يماح هره

 : لاق « ال : ارلاق ؟ ةدنك نم كولملا لارخأ متنأتا : لاق « ال اولاق 9 ةماهعلا

 ربك الا لهذ نم متسنف : لاق ءال : اولاق ؟ محل نم كرولملا راهصأ متنأفا

 ميلا هبحو لقد نء.سح مالع يبا رعأ هيلا ماقف رغصألا لهذ نم مدنا اذا

 « هتيطاذيم عمسب هتؤان ىلع فقاو ملسو هيلع 5 ىلص هللا لوسرو هتان مامزب

 : لاقف

 ةلمحت وأ ةق رمت ال هملاو  .اهلأت "نأ ال

 نم انربخأف ائيش كيتكت لف تش لأم يأ انتلأس دق كلنا اذهاي
 ةسايرلاو فرشلا لهأ! خب خب : لاقف . شيرق نم : ركب وبا لاقف * تنا
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 : رخآ لاقو

 ١ ا 01 ا
 لقاع لك 5 ىلا هنا لس هقلخ دعسأ 0 ان ىرا

 لفاسألا .عافتراب يلاعألا بكف هممت "سا رلاوهالجرهق وف لَ

 ا ل
.2 

 .٠ دو 000 5 5 : 5 و 1 هيرب 0 1 2 6 وى

 فرحنم قز راادنع بتللا ب ذبم ١ هبلقت يف ىوق يىدعار نع مك
1 5 ِ 1 5 0# 67 0 3 7 

 لى اررتد2 ردبلا جياخ نع 4ل 1 طاتخم لقعلا فيض رم .عص نم و
5-2 

 ةردافلا اقسام

 «© ( رخف الو مدآ دلو كمس انأ ) - ملسو هملع هللا ىبص هللا لد لاق

 رعضص نم اب كش الحر ملسو ةملع هللا 3 هلنأ لوسر عمو

 ع. 0
 7 اا ج8 م 50 هى

 | نراصم الو يبابا ةهعمبر نم ال يبست نيح ير موضح - و رما ينإ

 : مهضعب لاقو « هلوسرو هللا نع دعنأو كل مألأ كلذ « هل لاقف

 ا

 هداخو و .مزاخييرتب ماقو ىتمورا ا 1 هات ردم م اذإ

 لاق رع ريغ دعا 0 كلا يادي تل وانو خماش يفناب ثدسطع

 , ه

 وت 1 مايعسم
 ء هه

 بلطأا دنع نع تراخلا نب هللا دنع نع ديز نب يلع نع م.هاربا

 شرف نه رفط هنع هللا ىضر بلطملا كدع 3 سايعلا رم 7 لاق ةعمسر نا

 اذادعو كلو غلف « ةسانك ف تنين ها لثم هاغا يف دمج امنا نولوق: مهو

 لاق مآ ًابيطخ مهن ماق ىنح جرخف 6 هلم دحوف ملسو هلع هلل ىلص 6

 كوب درع نب دمح انأفا ٠ 2 لاق" ما 0 دقن نأ ارلاق 9 انا نم ىانلا اهبا (

 «© هقلخ ريخ نم ينالعحف هقاح قلخ لحو زع هللا نا مساه نب بلطللا دبع



 ه١١

 لعجف ربعي هل لض هنأ هقمح نم غلبو « ةقنيه نم قمحأ وه : ليقو

 ثار ل و هدشنت ملو : هل ليقف © هل وهف ىريعب دحو نم : يداني

 لحر ف بسار وذو ةوافطلا هملا :تيضتخلاو 7 نادحولاو رفظلا ةوالح

 انيلع علطي علاط 4 مكحب انمضر دق : اولاقف همف ءالؤهو ءالؤه ىعدأ

 اند املف 7 انيلع علط نم هللا اورظنا : اولاق هوأر املف ةقنبه مهيلع علطف

 رج ىلا هب اويهذأ ©« نيب اذ_-ه يف مكحلا : ةقنيه لاقف ةصقلا هيلع اوصق

 لاقف . افط ًايوافط ناك ناو « بسر اسسسار ناك ناف « هيف هرقلأف ةرصبلا
 «ناويدلا يف يل ةجاح الو نيملا نيذه دحأ نم نوكأ نأ ديرأ ال : لحرلا

 ريذعلا ينب يف تجوزت جنغم تنب ةبرام يهو ةغد نم قمحأ وه : ليقو

 « نربتت تجرحف ءالحخلا ديرت امنأ .تنظ ضاخلا امرض ا_هكف « ةريغص ىهو .

 89 هافرعطلا متفي له هامأ اب : تحاصف « ةفرصنم تءاجن « دلولا حاصف
 «ءارعطا ونبي : ليقف « كلذي ربنعلا وب تيسف « هابأ وعدبو « معن : تلاق

 لئسف ًامهرد رشع دحأب ازنع ىرتشا ناكو ©« لقاب نم قمحأ وه : ليقو
 دحأ ديري <« هنال جرخأو هعباصأ قرفو هيفك متفف 7 زنءلا تيرتْشا مكب

 رعاشلا لاق 4 كلذب هو ربعف اهقرد رسع

 0 ا 7 0 5 هو :1 ل

 قلحت .1 ةقامملاتأك القا هتحم يف نزلا
 ٌع - 2 ا م فضوفلا 1
 "ا ليسا تتسلق هند يف لذملا اورثكت الف

 00000 5 2 + يفك

 قطنملا نم انيلا ٌببحأ ناثبلا حئفو ناسللا جورخ

 : رعشلا نم ًاضيأ هيف ليق امو
 برملا مزالخم هى رن لا 2 نمحاذت يام مكلفتلا تبان ن1 . 001 2 ىو سا

 - ع« 0 شا يتفاعل 37 - : 3 1

 ٍبدالايوذنععينعوراقزرلا ةّدحاو سانلا يف دجاو ينذإف
 0 2 1 2 0 ا 0 ا

 ببسي ناورقمكونلاوق زارلا ينفلاخي نم اهيف سيل ةلضخو



 يل

 ىلا ريسملا ىلع جاجحلا مزع ىتح ءرطخ امو.« ثعسا| نبا نمو ينم كن المل

 لؤي مف « ريمأ نيطسلف لهأ ىلع ذئمري ةرامتو هعم ةرامم جرخاف كلما دبع

 ءابطخلا تماق املف « كلملادبع ىلع اومدق ىتح هظعيو هريسم يف جاجحلاب فطلب

 جاجحلا لس نينمؤملا ريما اي : لاقف ةرامع ماق جاجحلا ىلع تنثأو هيدي نبب

 نمو عذدصو عدص ننمّؤملا اد : جاجحلا لاق « ي البو يحصانمو ينءاط نع

 ةسامسو ريبدس مهماعاو ةسمقل سانلا نأ وهو اذك و :[نك) ةقاقعف هتدحمو همأد

 «© نينمؤملا ريما اب تمضر دق : ةرامم لاقف « ةباغ هملع ءانثلا ىف قب مو

 لاق <« تبضر دق لوي اهلك يف اثالث اهاق ىتح كنع هللا يضرف معن لاق

 وهف هافاع الو هظفح الو نينمؤملا ريما اي جباجلا نع هللا يضر الف : ةرامح

 كيلع سائلا بلأو قارعلا لها كيلع دسفنا دق يذلا رييدتلا ءيسلا هللاو

 كلف ةساسسلاب هرصب ةلقو هيأر فعضو هلقع ةلق نمو هلبق نم الا تدتا امو

 وهم الب : لاقف © ةواع اباةم : باجمل لاقف « هلزعت / نا اهلاثما هللاو

 جاجحلا ةيار تحن راس نا رج هل كولم لكو قلا_ط هل ةأرما لك ةمارك

 يدنع كلو ةبتعم نع الا كنم اذه جرخ ام هنا لعا ينا : لات « ًادبأ

 هيلا عجرا اده ىلع كلقع ن نظأ ١ يكد اع 1 لاخلا هءلأ لسرأو ىبنعلا

 ال : هيف تلق ام نينمؤملا ريما دنع يلوقو هيلع ىنعط نم ناك يذلا دعب

1 ِ 

 ( هدص)

 وأ كلذو < مط نب لجع وهو « لجع نم قمحأ وه : لثملا يف لبق
 لاف © روعألا هتمم :.لاقو هنبع اقف ؟ كرف تيم آم : 4 لق

 : همف رعاشلا
 1 و 0 5 9 7 / 0

 ليلا يب رطلاتمألاوب'“تّراصف ودار َنينع راع 'موبأ سيلا
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 « هب ىنأف كئاق بلطي رمأف نتاورم نب كلملا دبع هميم ىتح تبدلا راق

 ١ بيس نينمؤلا ريما انمو# لئاقلا تنا : لاق هيدي نيب فقو اهلف
 #« بسس نيئمؤما ريما انمو # تلق اما نيئمؤملا ريما اي اذكه لقأ مل لاق

 بارعالا ةلازال هتنطفو ءءاهدب صلختف هلدس ةيلختب رماو كلملا دع كحضذف

 ضعب يف مجه برك ىدعم نب ورمع نا اومعزو . بصنلا ىلا عفرلا نم

 كيكسييام : لاقف تككو ام نعما امان « اهذخأو ةدرفنم لمح هاش ىلع هتاراغ

 تحرخ قم لضفأو لالا ف قثم نه ىع ثاني ىقارقلا ىلا 0

 تددوو للا 005 نيلف تلا 9 نه أ ٠ لاق 0 نع اًسطقناف نعم

 ىلا ىضيف « هتفصو يذلا عضوملا ىلا ضماف يعم نهمتذخأ كنا ينتذخأ ذا

 هيلع ضرعف حاللا يف كاش سراف ىلع م>ه ىتح ءيشب رعد امف كاانو

 يف سرافلا هملغف ةئوانملا نم ابورخ هيلع ضرع مث سرافلا هعراصف ةغراشملا

 . ةيرالا ذقنتساف يفانككلا مدكم نب ةعيبر وه اذاف همسا نع ورم هلأسف . اهلك
 هعمو كرشلا دالس الحر ايقلت ةدئاز نب نعمو نافع نب ىراخم نا ءاطع نعو

 ىمرف سوق هعمو اهنع لخ هب احاصف الاحو ابابُس اهنم نسحا ايري مل ةيراج

 دنسأو ةيرالا لشو هرتو تعطقناف يمريا داع مث « هيلع مادقالا اباهو اهب

 ةرد هيف طرق اذا ىف ناكو ةيراطا اذخأو هاردتباف هم ًابيرق ناك لبج يف

 هتوسنلق يف هم نيترد اًتيأر ول هذه ردق امو : تلاقف « اهنذا نم هاعْرتناَف

 رولا رك ذا ةارملا- لزق عمس املف . شهدلا نم همسنو هدعأ دقرتو ةرسنلقلا يىفو

 « ةيراخلا نع ايلخو ءاجتلا الا ةمه امل تسل ايلوف هدوق يف هدقعو هذخأف

 هدوف اهدسفب ىتح ةعينص هل مت ال ًادوسح جاحملا ناكو : لاق مثلا نعو

 م عنصو هب رفظف .ثعّمالا نب دمحم نبا نمجرلادبع ىلا يمخللا مريع نئ ةرامع

 ناكو هترفانم هرك و بحأ ام هنم ري ملو حتفلاب جاجا ىلا عجرو « عند

 هتفرشإ نم تنانرعلا' فرشا ريذالا اهنآ ء لوقو هب ا[ئنري لمصف اذ
 كتروش. كنعو كقفر عم كل كلذ ركش امو « عضتا هتعضو نمو <« فرش

 ركشسا دحا سلو « كريبدتو هللا عنصب الا هلك اذه ناك امو « كيأرو
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 دربلا ىف انب بهذي نيا : ةقارسل ةزمح لاق راطألا اهيلعو زخلاو ربولا

 بكار مهنم اند ذا ريس وه امنيبف هكيفك أس : لاق 7 رارطا يف نحنو
 كرنخ ام : هل لاقف صوحالاب ىطو ةعاس هفقاوو هرحن هتباد ةنارص كرحف

 : لاق ديعب : لاق . ةناطتطقلاب تجحرخ جراوخ نا معز : لاق ؟ بك ارلا

 ءانيطلا دحا صوحالا ناكو . رثك او انبمازل نيثالث ةلل ىف ريت جراوُْلا نإ

 هلام 7 اف « لزنملا يف ىدغتن انماط اودر : لاقو هتباد سأر ىنثن

 تجرخلا : 'لاقن :يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلا ئضموا اولدا : هباحصأل لاق

 وحن را اليخ هحوو ميعيجف رككلا يف دلاخ ىدانف . ةناطقلتقااب ةدراخ

 كنلعا نم : صوحالل لاقف نا لدا ال هنا هرماعأف ريخلا فرعتل جلا

 هب هاتا نم هملا لسراف « ىلزنم يف : لاق 9 وه نياو : لاق ةقارس : لاق 7 اذهب

 هل لاق « ريمالا هللا حاما تلعف ام : لاق ةحراخشلا نع هتريخا تنا : لاق

 : لاق ينتدصا كليو دلاخ لاق .ريمالا ىدب نيب ينبذكتا : صرحالا

 هذه انراطا يف نحنو ربولاو زحلا رهاظ دقو دربلا اذه يف انحرخا مع

 اذه ةقارشو 6 هب يغالتن ام اذهو كيو : دلاخ هل لاقق «هدرا نأ تببحأف
 0 ره

 نيْنع مغ 5 0 ل 06 تأاقؤ م ها ا

 نننباب ه3 «تنتب نم ورش . (اومريدلا »يقلل وتنازل

 ارقلا ق يف عقتتمم | مالغب رم يجراخلا ديزب نب بءْسش نأ : اوركذو

 ا يلا :هل لاقف مالءلا هفرعف« كلأسا ينا جرخا مالغاي : هل لاقف
 اهسملا ال هللاو : لاقو جرخف « مءذ : لاق « يبايث سبلا يتح تحرخ اذا انا نمافأ

 نم الحر ةب لكوو ةيكلا برو ىنتعدخ : لاقو بِيبُس كحذف « مويلا

 : لوقب جداوخلا نم لجر ناكو : لاق ءوركع دحأ هينصي الا هظف# هباحصا

 2-_-ح ظ7 2 امل أ ل ل أ 5م 2 - و 5170 . 0 .

 بيبش نينمؤملا ريمآا”_مو بتّمقو نيطَبلاو ديزي انمف



 رشاو اهلا نتاع لا

 ران تلا مايأ ةعازخ نم خيش مدق : لاق رامج نب نسحلا نب مثمملا

 نم راتخللا ةقوس عنصتام ىأر املف « يعازحلا نابا نب نمحرلا دبع ىلع لزتف

 عبقتتي هتيأر دقل هللاو اذه عنصي راتخلا ابأ هللا دابع اب : لوقب لمج ماظعالا

 . كنع ينغلب يذلا اذهام: لاقو هي اعدف راتخلا كلذ غلبف زاجحلاب ءامالا
 9ملو : لاق كلذ ىلع ردقت ال هللاو ال : لاقف « هقنع برضب رمأف لطابلا : لاق
 تانتقو ًارحح ًارجح قشمد ةنيدم تمده دقو كيلا رظنا نا نود اما : لاق

 فرعأل ينا هللاو رهن ىلع ةرجُم ىلع ينبلصت مث ةيرذلا تيبسو ةلناقلا
 لاق, هءاعبصا ىلا ناتجلا تفتلاق .« رهنلا كلذ ءيطاح فىرعاو ما

 : لاقف هيلا ثعب لبللا ناك اذإ ىتح سبحف ةرجشلا فرع دق لجرلا نا : مه
 : لاق ًاعامض لتقا نا هللا كدشنا : لاق ؟ لنقلا دنع حازم وأ ةعازخ اخا اب

 اهوعفدا : لاق ينيد اهب يضتقا مهرد فالآ ةعبرا : لاق ؟انهه بلطت امو

 ةقارس ناك لاق هنعو .هنع جرخو اهضبقف ةفوكلاب حبصت نا كايإو هيلا

 هب يتأن راتخلا باحصا نم لجر هرسأف ةفوكلا لها ءافرظ نم يقرابلا
 هيلع لجر الإ ينرسأام هللاو بذك : ةقارس لاق ؟ اذه كرسأ : هل لاقف راتخملا

 ةكلالملا نياع دق لجرلا نا الإ : راتخلا لاقف . قلبا سرف ىلع ضيم باث

 : لوقي أعنا هنم-تظا ايلف . هل |

 تانتتمم هذ قبلا تيار + يلأ. قانسإ 1 لبا هلأ
 تاهرشب ملام ةالك هاا مل ام يف 4|
 تالا ىتح "كلاس "يلع '.رذنت دو كلوا

 ديدُس موب يف جللا ريد يف ىدغتي يموزخلا رفعج نب صوحالا ناك : لاق هنعو
 هيلعو ةفوكلا رهظ ىلع ناك املف يقرالا ةقارسو ضب نب ةزمح هعمو دربلا
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 روس هللا هلعح هدنز ىروأ الو هدقع لح 0 ءا_م هللا داق ذل ف يارس

 : دنا 0 قاقشلا ىدصعو قارفلا

 * د

 لاف ٌرَشبو رئاط دكناب

 ينم نوكي 'ثيح ددلا دحب

 َ رهدا كِْئيمدق 0 11 َّ

 : رم لاقو

 هيباكرلا كي تلقشلا اذ

 21 2 لا فعلا

 امان هيف 0

 : رخآ لاقو

 ٍةَدلْب ىلإ سوحتنلاب رف

 ةدرهز نع ضيا
 هرم راحبلا طيش

 : رخآآ لاقو

 نيزفلا و دعا ”كاطقأ ايلا
23 

 شحاوتسم سناب ال ثّيحب
 ةدْلب ىلإ ضرألا كب يوت

 ملا

 اعلا نسنأو راه دسألا

 لامشلا ىلإ بوذملا نيب 6

 لايعلا ىلإ نوت فخ ىلع

1 -. َ 4 

 ا لا يرد ثءحو

 ١جوو 04 ٠

 بابإ ىجنرب 1 بم>-و

 2 - ع 507 8 2

 اارثلاو قا كلئاق

 ع 00
 : 0 دبر يي

 2 ع 0 1

 قرولا رجشلا ردثد الو

 7 يفتلااب باحسلا ىدكن 1

 انو رقم كب سس كو

 نوزحم حرفي 1 ثمحو

 اا ل كام اء مب نيف



 ب

 : رخآ لاقو

 00 9 ىماإ اك 5 0 5 ع 5 7

 لزاف ةمالسلاو ٍةَداَمَسلا لعو رئاط نميأب رشب ابأ لحْرِإ

 ( هدض)

 اويسكت مل نا مكتاف دعبيلا يف قزرلا اوماطأ : ةفسالفلا ءاكح ضعب لاق

 . نطءلا قي الا نطولا فلاب ال .: رخآ لاقو . ًاريثك القع تين الاب
 لهالا يف ريقنلا : ليقو . ةيعلا كنسنا اذا ةيرغلا كدشث>ون ال لهءقو

 اذا ةي رغلا نم شح ومس 0 1100 5 لوصرم هد رغلا 6 ينغلاو موركم

 4 كسنأ مهساحإ ف ناك ام كمرق شحوأ : نلببفو 5 امورصم ا

 ٠ دشنأو ع كافل هع تنن ام كلو رزحهاو

 هَ ا سدت ا ها فا سووا
 ناطؤأو لها ىلإ نس 0 ةعد يف شيعلا ضفخ كيمتلل ال

 ناريجي ئناررجو لهب اّلمْتا اهب تالخ نإ دالب لكب ىقلت

 : رخاآ لاقو

 منو - َ 3 5 . روق ب 2 ف 3 7
 راد يلا ثّح ىفللف عما رسف والا كب تس

 6 بضعالا مناسلاو 4 مأد.الا حرابلاب ) رفاسملا ىلع ءاعدلا ( دائم يفو

 هب تيتتسا الو هتيطم هب ترميتسا ال . دعمبالا رفللاو « دعكنالا درصلاو

 اًمأب رق ال .٠ رم شعو ريم نحب . هيشسنم تشاو"

 هب لدتا امل مالسلا هيلع ايلع نا لاقيو . فاخ اذا نمأ الو فاضتسا
 ًاثيغ باصأ الو هدئار دعسأ الو هدئاق هللا دشرأ ال : لاق ةبواعم ريدم
 هرثأ ىلع ا هتحسأو هللا هدمبأ د الا قفار الو اثير الا راض الو

 هناك دال لفأ هلارش از مل م هحر هللا طخ ال اقرأ



 "نك 6< ىلا "نأ ل كاسل 0

 افلا ١ نام كللسأو" "٠ ذلك" ”7ى ١" ١ اف

 اموجألا ظننا تارضف ل اندصولا ٌرظتنأ تدك دق

 : رخآ لاقو

 ل 3 7 هام 2100 5 5 2 م >2

 اد يىبرث ذت دجن ىلع ِدِحَتب تّرجييتلاحاب"لا و ىماَرحا ميسن

 ا ننس اد يرق ذه .. ملال ابل ردسلا "مسن يأ

 كبابك الو رئاط رسأو علاط نميأب [ رفاسملل ءاعدلا ] هانعم يفو
 ةدلا كلل هللا لبشر . بثطم كملع رذعت الو « بهذ» كب تّسا الو نكرم

 رئاطلا ىلع . رخدملا ةمارك و رفظلا ةرسي دعبلا كل ىوطو دصقلا كل اناو

 سعاقتتو كنع : ثداوملا ىديأ رصاتتت ثمح يلادعسلا بك وككلاو تومسملا

 كرفس يف كل هللا ناك . بلقنملا حاحتو بلطملا ةلوهسب كنود مايالا بئاون

 كادهو كلحعع هللا كرصب . حيرم بوأو حين يعس ًاربهظ كرضح يفو ًاريذخ
 مجنأو دج دعمأب انعاظو امقم انمآ تاز الو كلها كتبوأب رمو كلحر

 ةمالثلاب ايوحصم صخشا . ةفقاع دمحأو ةأدب موك أو بلقنم. رسأو بلطم

 عئادو يف ةقفشلاو ةيانعلاب هعلاطت ايف أطوع ةطبغلاو حجاب ايثآ ةءالكلاو
 ىل» يبنلل لجر لاقو . همامذو هظفحو هناماو هرتسو هراو>و هفنك و هنا

 هللا كدوز هرتسو هللا فنك يف : لاقف « ًارفس ديرا ينا : سو هيلع هللا
 00 نا كف لا تلقا تنكح اه به نيل ىلا كلور" ىلا
 رعاشلا لاقو <« ( كنم

قلا ولت سأل نم ه ريس يفو ملل ف ف
 1 1 بل



 ةتحتفبب

4 

 رخآ لاقو
 0 تع ا - 3 .٠

 املس امي ليلذ بيرغلا نإ
 3 سى«

 نصغ يف كينالا ماعت ىَّتْمَت اذإ

 : رخآ لاقو

 بيذملا نم بابإلا هللا لس
 نط نسحب كنم نزلا ّلَسو

 : خا لاقر

 ل 6 7 2-2 ا 5 05 5 تا

 ىدرلا نم تبف ولجعت لوا
 يا سدس ا
 اهق ارفآ ىّوج يبلاق يفو تلفف

 :. رفا لاقو

 ت01 5 هك َِ

 اوُدَم نا نيبلا نم عزج
 لا ١ وى هر اع

 اشملا تمرضاقوشلا ارش

 رخآ لاقو

 0 .٠ 2 جا ار

 ارومأ ىار ميركلا ب رتغا اذإ

 : رخآ لاقو

 اكس عا ل "كلم هنأ ا

 ىَكَبَف هناطؤأ ىلإ بيرشلا نع

 ب 7 ا ل دق "يكف

 برقلا جرقلا 5 نا الو

 بيرق نينعاظلا بابإ لمآ
5 1 ٍِ 

0" 37 

 اي اس نشل نير لك و

 بوذكل اذإ ينإ ؛مهتبطا
 رأي 7077 0. يا

 بورع يتسلقم نم اهل تضاف

0 

 ديل ولا انف ميت 18

# ١ 4 1 ٠ 7 

 ( نساحب ]ال م)
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 مركم ركب طئاح ىلع تأرقو : لاقو :

 باجم ريغ ناك دئادّشلا دنع 2(مجوم ياني اذإ بيرَمْلا نإ

 بابحتألا ٍدْعابا مُحرَتُم هكْنُكَف ببرشلا لإ تنظتاذإن
 دادغس طئاح ىلع تأرقو : لاقو :

 قايد ىطلا نأ هل اوس عيمج قدس هل ل رادلا 2

 قيرغلا لجرلا قاستي اك ءيش لكل لاؤشلاب 2 2 ا م نر ع بلا 7 ةويجأرلا 1
 قيضو ةعش هنالاح ىلع قيس ىف ةزكف 0 5

 ميمذ َرْيغ َكانْفلَخو انلحر  لزنم َريخ اب هلل 7 كيل

 ا الا ميمو
 . ملا لا

 بيجمأ امل ومْسَي ةقافالو 2 ةجااح رْيغنمءْرَملا بار غأنإو

 ىلا ل رمأ بْسحف

 بيرغ لاقي انرأ ةارث لانو
 : رخآ لاقو

 نوزخت ُهداؤفو باذَمل ةطنِغ يف نكي 'ذإو بيرَشلاّنِ
 نركب دنس بر ااقرافمو اقشاع ٍبْرمَتلاَمَم نوكب ىتمو



 ىممادم ”قيماف نمثلا ترك ام
1 

 ىحضاو

 يبراش ٌرَصخْئااهب ضر ىلإ انهنح
 1 1 9 - هع

 هضارأ لهأ ىتقلاب مق فطلأو

 : رخآ لاقو

 يتجاحو 9 ضررا ىلإ نحأ

 ا 1 0

 : رغنأ لاقو

 رمهامبل ةبهن يداؤف
 2 و ا
 مئرامتلا دوقع ينع يع 0-7

 02 ا ا ا ا

 مداقتلا قح عرلل مهاعرأو

 0 طلاب ود دج ' مايخ

 طن] كلا>. لك تكلا ال لأ
 77 ريع "اع

 د هد 8-0

 رادح#ب اهوام يرجي كيندعا

 يب 5 ا ملا 1 35 3 7

 ىَوبْلا نم تش 'ثيح َكَداَّوف لقت

 . لاقو

 دب نوكم ولو فيرغلا نإ

 لَم ليا 0
 . اهو رعس يي طناح ىلع تأرق 5 ل

0 
 بيرشل اهجارخ هيلإ ىحي

 ىذألا نص ”سيرغلا ىلا 0|
 2 ' 2 20 ا

 نوذك لابي :نأو .لذتس نا
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 |م ةيريخ ىح 00 ا ل لاق 7 ايد نك نأ و + تلقا ةبدايلا

 حلوا الف تارافلا اهتف> الوح اهنع يغتبأ الو الدب اج ديرأ هللا ريعل نا

 نحنو موم الو كعو الو ىذق الو ىذأ اهيف سبل اهبتيرت ىمحت الو اهؤام

 خب خب  ؟ لاق ؟ كماعأط ام : تلق ةعن غبسأو ةشيعم عموأو شع هفرأب

 د_هلا انلكأ هللاو اًتيرو تايملاو ذفانقلا عم عيباريلاو بابضلاو ديلا

 | لقزر ام لعاب دخان 2 اهنع "انم» ثضخأ 1 دقن ملعت الف دإطا انيوتساو

 اذا ةيدامااب عنصت فيك يلارعأل ليقو . ةعدلا نسح نم طسبو ةعسلا
 يدع © كاذ الإ شعلا لهو : لاقف 7 هلظ ءيش لك نلعتناو راهنلا فصتنا

 هاسك اهيلع يقليو هاصع بصب مث ناجل 0 اقرع ضفريف اليم اندحأ

 ' الا سلتا لاقو .. ىرتكا تاريانيف هناكف باج لك اوم ماير ليقف
 لاق ةطبغلا ام يلبارعال مسك ملل ريخ كدلب يف كرسع

 : لاق ؟ لذلا اف : ليقو « ناوخالا عم سولجلاو ناطوالا موزلو ةيافكلا
 ةلذ ةيرغلا : ءايدألا ضعب لاقو « ناطوالا نع ئحنتلاو نادلبلا يف نقنتلا
 ةيرغلا كصقنتف كرك وو كنطو نع نضبنت ال : رخآلا لاقو « ةلق ةلذلار

 هيوبأ نكت يذلا مبطالا متيلاب بيرغلا ءاكحخلا تهبشو . ةدحولا كتمصتو

 دو نك بميزغلا |: !لادبقلا يراك. هيلع :بدحم : بأ الو همأرت مأ الف

 لباذو رمثي ال واذ وهف هبرش دقفو هضرأ لياز ىذلا سرغلاك هعاضر لحو

 0000 ل4 سانا يملا هنو طبر نعل لاطلا + لاكي قناع 6 نال
 لجو زع هللا لوق قدصأو كلذ نم ندحأو « ةيمر مار لكل وه يذلا

 نأ ؤلو » ىلاعت لاقو « ءالملا مبيع هللا ل

 "منك رايد 100 |رتا ا وأ 'يكسفتنأ دا !كفأ نأ ”مهيتلع 1

 « لتقلاب نطولا نع ءالجلا هزكذ لج نرقف « 'هنم ليلق "الإ ولعف ام
 "دقو للا ليس يف لتاقن' هنأ | املا اهون هرانكا تسييس لاك

 كي لاق « ءالحلا ءازاب لاثقلا لعحف « انئانيأو انرايد ن 1 نم انح رخأ

 : رعشلا نم كلذ يف لرق امو ( ةبرقع نطولا نع جورألا :



 م

 - :رثبآ لاق

 اعلا اب نو رقم ةعاحّشلا نإ ال تقف دنه ٠ ىمجَشَت علا

 هتك  رابستالا كمت ىلا

 را هل نع ينص كرملا يعش 1

 اد 0 ىلإ مْمعَد اذإ مهَيْمَس هللا لأ مق بارا

 86 مهنم يىنبجسي لتقلا ال مهل انف ا الو“ يمن تلو

 : رخآ.بالادا

 سارملا انب لحب نيح مدقت | مارج ريش رمألا يل لوقي
 ”سار سارلا اذه 0 يىلالو ةايحح يف كّبمطأ نإ يلاغ

 نطولا بح نِساغ ٠

 لاقت ثاكو وسلا -نلب :ثرحل ”نطولا كس لول: ..يماطخلا نب ا
 ميني ليلملا حورتي : سرنيلاج لاقو « نادلبلا ترمه ناطوالا بحي
 لك وادب : طارقب لاقو ... رطملا لب ةبدإا ضرألا حوزتت 5 هضرأ
 لوق كلذ دك وب امبو « ا(ُماَذَع ىلا عزفت ةءيطلا ناف هضرأ ريقاقعب يلع
 امضو ابور اضم“ : لاقف يهتشت | . : 4 ليقف رضا. ضرم دقو يللارعأ

 « هعاضر بلح كصمأ دلي اهيلا كعازنب نادلبلا نحأ : لق دقو « ابوك
 ىمح عراو اهواذغ كحلصأو « ابعءاضر 0 انو ظفحا : لءفو
 ةمالع نم لمقو . كلئابق هيف ادلب كلشت ال : ليقو . را كلا
 اويل 5 از ايدام ىلا و." ةفاشال 4 1 ' شفا نوكت نأ دشزل
 ا نم . 09 1 تابقأ نبأ نم يبارعال هي“ 5 لاق مشاه ي» صعب
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 لوتقم ريغ نابج فاأ كدجوأ هعّرطم لتقلا ريشا اماجشقاه

 لكاعتلا لاكثإو لايملا مب رخام ل 7

 اهثرخي ءاغاوغ نم 5 *ا ىغولاب مين

 للبببابألا رطل .توعلا 00

 يف 1 اليرنج قلو 3 هللاو

 لقب 0 ل "ترطاخ ام رْسمَألا

 ٍليزمَتِب اورغاف م ين اذهازكف لش ىلا وردم نأ سلف

 مشو ىَتوسلا يف يرارف نم ْرذَدعأ نإ

 00 ردا اديدر يراذتعا ناك

 بلس يذب نا 0 ممسلا

 لالايبلا مابملا سأب فالخ

 يزرع يرعل نياس ا تالا
 يلوط يفو يضر ع ف 0 ةاع

 -و 2 0 ا

 لوقتعم راس يصوسعو 2ك ا

 ليسىلإاليم القل يوطأ تنَسناو دي .تاذب امل هْتَقْلا ان
 ال اجو 1 0 2 7 بو 1 رع ا 1
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 دقاو. « نيالسلا بولق :تيعرأ دقلق ء. كل مأ ال فنك ا : ناثع لاتؤ

 ن٠ نيجأ رهو : لثما يف ليقو . ينيئاوي دبري هيلا رظنا ينأك ىتح هتفصو

 ءاكأي نا ةناخم رجح هدب يو الا ماني ال هنا كلذو - درقلا وهو - سرجه

 ف عمت دورقلا تبأر لمللا ناك اذا : لاق ةكم لجر انثدحو . بئذلا

 آدحاو لك دب ف دحاو رثأ ُْث [ةياساو ةلمطتسم تسدت مث « دحاو عضوم

 رجطا طقسو ًادحاو مان ناو« اهلك أف بئذلا اهمقأمف « دقرت الأ رجح مهنم

 معبصتف ليللا لوط كلذك لاؤت الف 00 رخآلا 0 عزف هدب نم

 انس كر ا ئأ لامأ ةئالث ىلع تتاب يذلا عضو ىلا نم تراص دقو

 مث هسأر سكذيو ءءلجرب قاعتب 5 وفاو 4 500 م نيحا وه : لمقو

 نم نبجا وه : ًاضيا ليقو ©« ذخؤيف ماني نا نم ًافوخ اهلك هتليل رفصب
 لتر نحب نكي 0 برعلا ن٠ ةوسن نا هثيدح نم ناكو اطال فوزثنلا

 : هل نلقو هنبرعض هنا اذاذ ىحضلا ىلا ماني ناك لجرب نهن٠ ةدحاو تجوزتف

 ةريخ٠ نكملع ة_.دداع ليخ يا  يننتمبن ةيداعا ول : لوقبو حبططاف مق

 : ناقو نابقا مث عاجشل انبحاص نإ نلقو نحرف كاذ نيأر اهلق  نكتنع اهعنداف

 : هل نلقف « ىنن:رن ةيداعمل ول : لاقن هنظقيأف هنتأي رك اي هشتاف هبرحنل نيلاعت

 برضف تام د طرخغبو لمحلا ليخلا : لرش لمدن « كعم ليخلا يداون

 بضغي : لاق « كيلع ريمالا بضغف تمزرا : نال ليتو . لثملا هب

 : ناهلا صول لقو . تنم:اناو يضوننا !نم ىلا لرجلا يح انأو ريمالا

 رمأ فركف يسار" ىع ترأل ضغبال يلا هللاو : لاق 59 وزغت ال كلام

 ٍفصي ةديدق هدشنأ دقو طقرالا دي ماجحلا لاقو : لاق ؟ اشكر هيلا
 : لاق مردا يف الإ ريمالا !ميأ ال : لاق ؟ طق تاتاق له ديمح اب : برا اهيف

 كلذ يف ليق اميو « مزهنم انأو تبيشانا : لاق ١ كتعفو تناك فيك و

 : رعشلا . نم

 ا
 لوري 0 ل ةعاجشالو ليلتي اذنه ينعجشت تلظ
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 انأك ضيقن هغامرالو ضءمو هفرطلو طمطغ هيسعالملو طبحت هردصا راحه

 ارجس نائيعو نسلاك دخو نجاك ةماه اذاو « اعرص أطي وأ امثه طخ
 روزو طرغم دنك و ةلهر ةمذحلو ةلبر ةرصقو نادقي ناجارس اهمنأك ناو

 كاع" ىلا ”نسااونلا ' ةنثس' دفك و  لوتقم دضعو لودي دعاسو طرفم

 ةلوقص٠ لواعملك باينأ نع جرفاف رشك و جهرأف هنذب برغ مث « نجاحلاك

 هيك رو زفحو هيدي عرسأ» ىلت: مث قرخالا راغلاك قدُسأ مفو ةلولفم ريغ

 مث © رهفك اف لام مث « رعشقاف ىعقأ مث © هيلثم ىلظ راص ىتح هيلدرب

 ينب نم انل خأ نم لوأي هانيقتا ام ءايسلا يف هتس يذلاو الف رأبزاف مهحت

 لعجت هنطي رقبو هنثم ضقضق» هصعقأ مث هصهرف ةرازطا مذض ناك ةرازف

 نأك ةربزاا رعشق. ركف ارمدقتسا ام يأل دعف يلاحدأ ترءذف همد يف غلي
 ةضفن هضفان اباوح اذ رجعأ الجحر يفود نم جلتخاف ؛ الوح امش هب

 مث 6 ريريف رغز مث «© رفرف مم رم 6 هخادوأ تتطقناز' هلابحاوأ تايازتق

 نع هنوفح تحن نم ريا_طت قريلا تلخ .للاوف 2« ظحل مث © رجرحف رأز

 « عالضالا تطأو .لحرالا تكاطصاو يدبالا تشعتراف « هنيعو هلا

 رووظلا تر ولا ل ناو ثومعلا تحاو « عامسألا تخٌراو

 : أثناو نونظلا تءاس مث <« نوطبلا

 3 نا 02 -
 نين انتا د ا سوهش س ومع

 رهاق نرقلل محاورالا ىلع ةيرج و 5 هك .ّ - -
 ع 7 5 . مزمل - - 9 د 2

 رباكم نيغضاملا لوصأ دددش هع داو 0 ييحيو 0

 ع هس 0

 رهاظشلا هبجتو يفاضغملا حرب ىج هلا ق6 انمعو نش هب : ارب

 الهايم تادهألا سافل( :كايبنراك ةادسا : هبل 11



 م4

 فنرآلا : جاجحلا لاقف نيفرصنم هنع انلحتراف هيلع ردقأ تنكل كلذ تدرأ
 ريمالا ىلع يجورخ ناك : لانق ىتفلاب كردغل كلتق باط هللا ودع اب

 يفذخاؤي ال نأ توجر ريمالا ينع افع ناف كلذ نم مظعأ هللا هحلصأ

 . هذلب ىلا هدرو هلصوو هقلطأف هريغب

 (هدض)

 ناكو هتفالخ يف نافع نب نائثع ىلع ىئاطلا ديبز وبأ لخد : لاق
 ثيأر دقل : هل لاقف . دمالا فصو دبجت كنأ ينغلب : هل لاقف ًاينارصن
 تاه : لاق ىلق ىلع ددجتي هركذ لازي ال ًاربخم هنم تدهسو ًارظنم هنم

 داخأ نمل ةبابع يف خينؤلا ,رهمأ اي تجرخا: لاق منه هتك 0
 انعمو تايناوزقلا امءاسكأب يراهملا انب يمترت ةنسح ةراشن يوذ برعلا نئابق
 يفاسغلا رمش ىلأ نب ثراحلا ديرن نليحلا قاتع نودوقي ديبعلا اهيلع لاغبلا
 هاوفألا تبصع اذا ىتح ظيقلا ةرامح يف ريسملا انب طورخاف « ماشلا كلم
 رصو دخصلا باذو ءازعملا ءازوملا تكذأو هاملا تلاّسو هافثلا تلبذو

 اوروغ بكرلا ايأ : انلئاق لاق هراجو يف بضلا روفصعلا قياضو بدنلا

 ةنغم هؤارجُس للغلا مئاد لغدلا ريثك داو اذاف يداولا اذه حود يف انب

 تالصف نم ائصأف تاليهنك تاحود لوصأب انلاحر انططحف « ةئرم «زايطأو
 ذا هتلواطمو هتلطامو ائموي رح فصنل اناف « درابلا ءاملاب اهانعبتاو دوازملا

 محيحف لاح نأ ثباام مث « هديب ضرألا صحفو هينذأ ليلا ىصقأ رص

 ليخلا تعضعضتف دحاو دعب دحاو هيلي يذلا هىلمف لعف مث مهمهن لابو

 نأ اساعف هلاقعب ضهانو هلاكشب رفان نمف لاغبلا ترقبقتو نبالا تعكعكتو
 نم هلتساو هفيس ىلا انم ءىرءا لك عزفف هيف كس ال عبسلا هنأو انبتأ دق

 قي فود هناك“ "تيم 4 علاطتب لبيفأن افقدزر هل انفقو مث « هنابرج
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 ا 4 هد / 2108 1 ل

 ا ل1 ناركاا لاع .' لزاتم العلا كاما تاع

 سرافو سراف الو 9 ةيفاعلا ف مكل له نامتؤ اب : لاق و :لثقلا هنعمل مث

 رباص تر ٠ لاقف 5” عربا نم : : مالغلا هل لاقف لا نم رض هملا م ذقمو

 : لوقي اقياأو هءلع نجف ١ ةفرح نبا

 ارداقملا كا نانس ىلع اق تمل . هلإلاو كنإ

 ارئارخللا متي مزففكيف ارتاب باهثلا لثم ٍلّصْنُمو

 11 ويلا وق لوكب م ارسانف اوما تمر اذإ ل
 سراف الإو ؟ ةيفاملا يف مكل له نايتف اي : لاق مث هلتقف هنعط مث

 ارم: تلقق يباحصا نع تقف ةرمأ ينلاه كلذ تارا انف يرافق

 : لوقي أشنأ كلذ ىأر امف دحاو لجر ةلمح هيلع

 اك ةسخنرت نوبشلم ذإ الط مث ”تنوتلا تباط لآل
 اياتع اهدا دب ِ آل و

 لتق ىتح ةمسنو اندلاجي لاز اذ اهحمر تذخأو اهسرف ليغ تناك يف

 ةمالسلاو ةيفاعلا انلبق دق مالغ اي : تلقف يباحصا ىلع تقفشاف: العزاني رشعا ام

 قحي رماع اي تلق مث .انلامو انلزنو الوا ناك ول اذه نسحأ ناك اه : لاقف

 نحنو يمت ةئبا هذهو ىئاطلا ةقرح نب رماع انا : لاق ؟ تنا نم ةحلامملا

 00 كلا © لل يقا1ا) رمدأل نمد تاز طم يللا لا
 « لاق 9 عيارش نا عابسلاو شحولاو ريطلا تاريششح لاق 9 عمات

 ةنام ىعم نا: تلق ند رم وأ ةرم ماع لك نيرحملا دالم نم اهملجأ را

 ولو 0 يل تأ : لاقف كتحاح اهنع ذخف اعاتم ةرقوم لبالا نم



 ع ءارق ملدلع له » بورعلا ةافطلاو

 !دشسع انه عدرا دب بنو ببال فال ْف دك بحرب معن تلاش

 رمل ا ا 5

 ارماشع ترآر :ىتح ا« بثكلا + .نطاي. . ىف كارق نعام

 ر 0 كب ىذا أد مهو نكت الو

 ح.ماللا دوط لي # محبا_س قتع ىلع » رداخ اثم لمي

 نم انعد كحيو : لاق مث ًاسلاج ىوتساف أثكتم جاجملا ناكو : لاق
 هسرف طورف لزن مث ريمالا اهنأ معن : لاق ثيدحلا يف ذخو زجرلاو عجسلا

 رانا يف هفارم ىقاأو دسألا نطو نع قْسو ًاران اهيل دقوأو ةراج- عمجو

 انءاج دق ةميعت هل تلاقف ًاشيشن دسالا محال عما ربمالا هللا ماصأ تلعجف
 بيشكلا رهظو كاذ وه اه <« تلاق ؟ لعف اق : لاق دمصلا يف تناؤ فمض

 رمقلا ةراد هبحو نأك درمأ مالغب انا اذاف اهتيتأف « ىلا تأءوأد « ةيبخلاو

 دسالا م لكأ 1 عنتمأ ملف هماعط ىلا يلاعدو هصرف بنج ىلا يس رف طب رف

 لام مث «هرخآ ىلع مالغلا ىتأو هضعب هنم ةميعنو انا تلكأف « عوجلا ةدثل

 ىتأ ىتح مالملا برش مث « تبرشف يناقس مث « برشف رمخ هيف قز ىلا

 تءقف يباحصا ليخ رفاوح عقو تعمم ذا كلذك نحن (نيبف هرخآ ىلع

 نع لخ مالغ اه + تيل مث مهعم ترصو يحمر لا يمس رف ثيل

 ةيراطا نم دب ال تلق « ةلاملا ظفحا كليو لاقف اهاوس ام كلو ةيراخلا

 7 ةيفاعلا يف 1 له نامتفاب : لاق مث » يفق : الل لاقو اهملا تفتلاذ سرافو

 لا نم مالها هل لاقف يباصا نم لحر هما زربيف سرافو سراف الإو

 مصاع انا : لاتف . هفرعأ ًاؤذك الا لتاقا الو هفرعأ ال نم نتاقأ تسلف

 : لوق, دثناو هلع دشف يدعسلا ةيلك نبا

 لكان هنع تنأارما تمر ذإ لهاَجا يف مصاع اي كنإ 8 2 ل لل 8 رس 2 ا
 لزب ثويللاكطمااذإ ثيل نلساب بورملا يف يمك ينإ ©« 3 8 يل” 1 + 3 5 د ٠ يا ََ #0
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 4. همعت ابهفوح ف

 اا هعم تفقو ىتنح »» اهدنع يرب* تديعف

 بوعل 5 تلو

 نسل عيمج تقؤفاف
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 ىلعو يلا لبقأ مث ةهيله أطيأف 7 وحن رمو ةفمس لوانت مش »2 يبق هللاو

 فيك و : تاق يبحاص : لاق 9 اذه ام : هل تاقف رامح هنأك ثيل هقئاع
 ام ىلا دوعيس هنأ تماعو هيف اهمباصأ يذلا عضوملا تدصق يفا لاق ؟ هتملع

 هيلع تلمحف وه هنأ تملعف عضوملا كلذ ىلا ًادصاق ءاجف ء اهنم لضف

 هذه ىف انعذ مث « بوثلا اذه يف اهعم ينجردأف تمانأ اذا رءاع ينب اخأ

 : مالسلا كيلعو انربق ىلع نيتبملا نيده بتك او بارتلا لهو ةرفحلا

 2 7 ل ا أ خا رو 3 م

 نط ولاو رادلاو انعمجي رهدلاو ٍلَمَم يف شيملا و اه رهظ ىلع انك
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 نفكلا اهنطب يف انمسجي ماولاو انتقلا قيرفت يف رهالا انتاخف

 : لاق دسألا ىلا

 ةزح انا كاد ترج دقأ تابه هيف لدملا تيا ابن آلآ

 0 ووابلا قا تاريصو الا تنك قواد 0

 ةدخ هل هل نك نأ يملإ 3 ابق رق ين 117 رهو تح

 هذه رابدأ يف حصن اننأُط نم تغرف اذا رماع ينب اخأ اب : لاق مث

 تمقف ©« تام ىتح قنتخاف ةرحش ىلا ماق مث « اهبحاص ىلا اهدرف مثلا

 ىلع نيتبيلا تيتكو « ةرفملا كلت يف اهتعضوو بروثلا كلذ يف اهتجردأف
 ةءامج جرخف ربخلا مهتريخأف موقلا يننأسو اهبحاص ىلا مثفلا تددرو « امهربق

 ةقان ةلام اوحرخأو اوجرخف « هل ايظعت هيلع نرحننل هللاو : اولاقف مهنم

 ناك امل قيقو . انذرصنا مث ةقان ةثاثلث ترحنف انملا اوعيتجاف سانلا عماستو

 يل اوبلطا جامحلا لاق ناك ام يدنكلا ثعْسالا نب نمحرلا دبع رمأ نم
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 5 لعفأف 0 كراوح ف نوكأف 1 كينغ وه ىنيطعت

 ةمارك و يحلا 00010 دعبل ال ٠ 2 ١اقو هام ةئام يفاطعاف :
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 مكقارف نم يب يذل نيم
 سيارت م

 لب ىلع هم ”ةنداع ناك اول

 زل لاو #1 هث دحأ

 لفش هيدمرأ كر اهجاه له

 لمأ كك ريغ يلالو تال | 0

 للعلا كل تباطالو تْرذّتعأ امل

 اضن ةامحألا ان نم داكت

 لمد 100 نم دي اه ل

 يم ا وحن 05 ماقو ؛ حبصلا دوم رحفنأ ىنح صمغب لدتك ١ 1 هللاوف

 هل تلقف « هيلع يكس لعجو ءيُس هعمو ليقأ مث ةعاس ينع أطبأف

 عجوأف ين“ برقلاب اههضوو أابضعب لكأف عبسلا اهسرتفا يم هندا هذه : لاق



 اذ

 جاوذألا ةرمشب نقي الذإ أ ةانلا مَع دكر نخر ل رو 6-1 1 1 ١

 د.-دهرأ موب تاذ تجرخ : لاق يرمعلا رماع نب ليفطلا نع يكحو
 يذلا قيرطلا تللض ذا ريسأ انأ انييف « ةدحولا بحأ الجر تنك و ةراغلا

 لك 1 ٍتلععف ©« يداز دفن ىح هجوتأ نيأ يردأ ال امايأ ترسف هتحرأ

 انييف « ةا ملا نم تسئيو كالحلا ىلع تفرشأ يتح رجشلا قروو ششحلا

 باس اذاو اهيلا تان « قيرطلا نم ةيحان يف منع عيطق ترصبأ ذا ريسأ انأ

 تدرأ : تله» ؟ ديرت نبأ معلا نباي : يل لاقذ ناسللا حيصف هجولا نسح
 ! لجأ : لاقف قيرطلا تالض دق الا يننظأ امو ندملا ضعب يف يل ةحاح

 حيرتو نئمطتو حبيرتست ىتح لزناف مانأ ةريسم قيرطلا نوو كنبب نا

 ماق 3 نبلو ريثك ديرب لإ ءاجو ًاثيشح يدسرغل ىمرف تازنف « كسرف

 الق 6 تفتك | ,ىثحا | ينمغطبو , ل بيكن: لعجو و ججأو هحمذف شك ىلا

 « كبعتل) بهذأ مونلا ناف كفنب مراف مق : لاقو يل شرفو ماق ليللا اننج

 رت مل ةيراج تابقأ ذا مثان انأ انبف يسأر تعدوو تمقذ 2« كسفنل عجرأو
 امهنم دحاو لك لعجو ىتفلا ىلا تدءقف « الاحو انسح طق اهلثم يانيع

 « اهثيدح نسم مونلا ىلع عنتماف« هب دجولاا نم ىقلي ام هبحاص ىلا وكشي

 تلقف هنم ترند انحصأ اماف « !هلزنم ىلا تماق رحسلا تقو يف ناك انف

 :هل تلقف هتفرعف ىل بستناف « نالف نب نالف انأ : لاق 7 لجحرلا نمب : هل
 ؟ ناكملا اذه يف كفن كعضو كلمح امن همرق ديسل كابأ نا ! كححو

 تناكو « اهتيأر يتلا هذه يم ةئبال اقشاع تنك كربخأ هللاو انأ : لاقف

 اهينجوزي نأ هتلأسف يمع تيتأف « سانلا يف انربخ عاشف « ةقماو يل أشأ يه

 نكلو « كنم يدنع رثآب يه امو.'اططنم تلاع ام يارا ىنب اد : لاقف

 رظنا, رنكلو .« ةحبفلا ةلاقملا ءركي كلعو م ءيطس اوندحت ٠0
 ايف ىل ةحاح ال : تلقف « كل بجاولاب كمه موقب ىتح كمىءوق يف اهريغ

 )١( غلا تيبلا ( ةظيفح ءاسنلا ىلع راغي نمم ) تيبلا ةياور يف روبثلا- ٠
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 ادهاجأ يتق قا تسيلئتنا مث

 جم ظافح ود ئفأ 'ثدقنأ
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 جاوتأ يود كلالمأأ لئن نم
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 افلف . ةيتقلا ىلع ينثي بتكو « جاجحلا ىلا مهعم هب ثعبف لماعلا ىلا

 كلمح ام : لاق معن : لاق 7 ردحح تنأ : هل لاق جاححلا ىلع اومدق

 بلك و © ناطالا ةوفجو « نرانجلا ةءارج : لاق كنع ينةلب ام ىلع

 كناطلس كلصنو كنانح ءىرتدمت كارمأ لَم غلب يذلا امو : لاق « نامزلا

 نارعألا يملاص نم يندجول ريمألا يفالب ول : لاق 5 كنامز بلكي الو
 يف كوفذاق انإ : جاجحلا لاق . نامزلا لهأ ىلع ىفوأ نمبو ناسرفلا مو

 : لاق كانلحوو كانملخ هتلتق ناو « كتنوثم انافنك كلتق ناف دسأ اهف ةق

 هب رمأف « ةنحلا تيرقو « ةملا تمظعأو ةبنمألا هللا كحلصأ تيطعأ دق
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 نساع -3-م)
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 ٍفيكلاب نيكسملا ىلعادش ءباب نم نيكسيلا نك نو
 : رخآ لاقو

 مدي عرلابركر ري هلق ١
 ها م ص



 0؟*ك

 يَ © رص .٠ ملا هك قم 1ى .5 27 و 3 .٠

 بوبأ رسصو مون راعو هل نوكت نا نوراق ز
 : رخآ لاقو

“6 
 ' اقل و نايتلا رح اًوسفطا نأ مسح مراكملا م تي ادي

 َ تنآث 0 تا لاقر

 عام د
 1 يي 3 001 34 11-7 # .-. 2 1
 رصملاو عمسلا هّيلإ دع ولح 0 7

 3 ول كك

 تبع

 0 ع زا و

 ردحتت معلا تايساّرا كا تألق

 هرهاظ ”قوف يرحب دئشلاو ردا

 0 الو ”مفط هزطابلر امو

 ١" لاو نعت الف :ىانرسفلا غيت نإو ريدغلاب ابيبش بارّسلاكو

 5 قد 0 حلا ع ال

 ال لطمااش نو ةارعم

 : 7 لاقو

 زوملا زّرعتأيف نافمتيبأ رخو  ةضارع لذي ناش ابأ ثبنأر
 ل رم هعاراطو ا ويب ني 0 ىلإ

 رخآ لاقو

 روصنممٍن أ ىقاوأى عت لاذ ىتح بك اف ربل أب صنأ”ت كام



 « تلاقف همأ ىلا

 َّك 1 5 عار 0 . "ه 2 0
 بضغاف كلام رح مئارك لعو هلام يف ءىرمأ ع نيصعل اي

 هلم تاو سب وم لطمو عمطم رس : هل لاقف الحر يللا رعأ فصوو

 : يبارعأ لاقو © حيرم لطم الو حيرس لذب ال سأيلاو عمطلا نيب ادبأ
 صي رأاب 2: 8 0 مدعلا 01 فاخو مصعلا طرجت ينامأ ف نالف تف انأ

 رف مور هما هتلحار بعتأو هيدل هسفن قلع بوذكلا هدعو اذا يذلا

 اهلوصحمو فاخللا اهراثو لطملا ا مقاوع ديعاوم : هل لاقف الجر يبلارعأ

 ترالف ديعاوم : مهضعب لاقو « نيحجنلا دحأ سأيلا ةعرس لاقيو سأيلا

 0 بعابملا رانو نوكلا ينامأو »َ بلخلا قربو لآلا عملو « بوف رع ديعاوم

 : كلذ يف ليق امو « .ةانعارلا تحن فلصو

 ي-جاوخ ٍِك 'مكو خت ودغأو حوُرأ

 يسم أ يذلاك 001 ا د مسا

 ىئمانش قيدصلل ريشا تقال د

 "ا ا 73 20 0 ١

 يسفن يف عفشأ نأ يضرا ترص دمف

 ساون ا
 : 1 5 6 009 ع 4 - 9 3

 نوراق نيتك ينتغمطأ اذإ ىتح كد_ءو ىتمعو

 نوباصب: تلف ام ليش“ قلاسشب لئلا نم تنل
 : ماع 7”

 بيذكت نع نس اتالا ىلإ مكل اون يجن نم جاتني م ب ه٠. هم 6 7 / 1 ٠ كى هيا 6
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 وجريو قافةنالا ىلع باقعلا ىشْحن وهف « مهنم ناك عسوتا الا ًاداع ميرلا

 ةفيخ لخبلاب اهرمأيو رتفلا اهدعي وا رساخ هسفن دعيو راتقالا ىلع باوثلا

 كور مقأف ىلوالا نورقلا باصأ أم ةيسصن نأو رهدلا عراوف 2 نأ

 نا اريح كابا [كلدني نأ هللا عا كاراع ىلع ربطصاو كناكم لا

 ريغ نم ديعاوألا ريثك ناف دعب امأ باتكلا ضءلو . امحر برقأو ةاكز

 ©« اهيحاص نم ةمركم ةءاجلا “© عم اهنإؤو هملا بولطاأا ىلع راع 4-6

 نتح اغه 3“ ريغ نم كديعاوم ةرثك يف هذه انتحا> يف انتددر دقو

 لئاقلا لوقك حاجنتلا نود اهل للعتلاب اًسخر دق انأك

 دماوما هت وزأ هلملا هاف نإ ١ ةعررم لوكك انمعوإ

 ااه لو ةكلانف هوس هرمأ كلرقا 'لبلظ' لثل ثباز اما: اركنآ تنك

 طارفا اهدعإا كتدع برق لثم الو « كدمكتت لوط هفلاخ كبلحو طس

 رهاذلا نأك 'ىتح' كنقاوع .قانتخلا 'ه:. نئهنوأ كدماذم سنأ لثم الو 4 كلاذم

 كلردتلا ةعيدطابأ هاند 'كايزأ هنأك وأ هلا :لمأأ ارك 1, ةدملاا فال. كعدوأ

 مدلل دعوو <© لمحعتو دقن ميرككلا دعو : لءيق دقو .٠ ةكلحلا ةصرف مهنم

 لطم انتلادمو © برقرع ديعارم انتدعو : مهضعب لاقو . 0 لطم

 ' تويجلا قناشما' اةرنمز 6 بانرفلا ”ىوارف 1 هن ا

 لطأا نم نسحأ ليا رذعلان كدعوب اتاعم ىنعدت الف دعب مآل مهضعبلو

 ىناعأو حضوأف ةحاشلا ترذعت ناو نأ ماعنالا ديرت تنك ناف « ليوطلا

 ناك كارا يما ا!ايارك د1 كويك الا "للا هلئلؤ "كشألا كلذ

 ال': لاق ؟ ةأرما كنأ : مري تاذ هلل لاتف 0 نب درع ا ىلا كيلع

 تااقف ريحا اهريخأف ةياكملا عجرف مثيلا ىلعو جوزتف : لام

 ذكنلاجرلايديأتروحاملع داق كنأ سفّلا كتئّدح اذإ
 ثللد اتف ءاتجاعو زد و هيلع لتعاف صاعلا 3 9 جوزتف
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 « يننيذآ اك سانلا يذؤتف جرخت تاهيه : لاقف جرخيل لجرلا ماق مث هاشمف

 عفقملا نبا يتأب لجر ناكو : لاق . حيصأ ىتح مههدالا يف هلجر عضوو

 كلل فلكتأ ينأ نظن كلعا : لوقبيو هد لع ىذغتي نأ هلأسو هيلع حلبف
 ًارسك الا هب يف دحي مل هانأ الف ©« يدنع ام الا كل مدقأ ال هللاو ًاثيْس
 « كيلع هللا عسو : هل لاقف بابلا ىلا لئام ءاجو . شيرج حلمو ةسباب

 عفقملا نبا لاقف 2« كسأر نقدأل كلا تجرخ نثل هللاو : لاقف بهذي لف
 هددعو قدص نم فرعأ ام هدعو قدص نم تفرع ول كحيو : لئاسلا

 ىلا ةيامس نب مهاربا تك و : لاق ! 'نيع ةفرط مقت ملو ةللك دزت مل

 قلق لخدلاو ريثك لاعلا : هيلا بكف ؛ هفلستسن لاملا ريثك هل قيدص

 2( ًاقداع ةهأ كلعحف ًايذاك .ةيل هيلا كلكف هيلع بوذكم لاملاو

 فضي رخآ ىلا ىبآ لك و .. ًاروذعم هللا كلف اقراص نا
 كتثدح وأ هب تيمه كنأك نالف نع لأست تبتك كناف دعب امأ : الحر
 الا مولا يف عقي ال هب نظلا نسح ناف « لعفت الف هيلا مودقلاب كسفن

 ىلع لكوتلا ءوسب الا بلتلا ىلع رطخي ال هدنع ايف عمطلاو « هللا نالذخي
 ىري هنا هللا ةمحر نم سأبلا دعب الا يغني ال هدب يف ايف ءاجرلاو « هللا

 هب رمأ ىذلا داصتقالاو هيلع بقاعي يذلا ريذبتلا هب ىضري يذلا راثيالا
 ىلصلاو سدملا اولدبتسي مل ليئارسا يني ناو « هيلع بقاعي يذلا فارسالا
 «© ةءوفرم: ةعينصلا ناو <« مهملع ميدقو مهقالخأ لضفل الا ىولسلاو نملاب

 « ةلالغ عسوتلاو « ةسوحنم ةقدصلاو ©« ةهوركم ةمحلاو ©« ةعوضوم ةلصلاو

 نم. لاجرلا ةاساوم ناو « نيطامشلا تازمه نم ءاخسلاو 2« قوسف دوجلاو
 لوقب هنا هللا مبأو ؛ رئابكلا ىدحا نم مويلع لاضفالاو ةقبوملا بونذلا

 كلذ نود ام رفغيو هفن ىلع ةصاصخ يف ءرملا رثؤب نأ رفغ ال هللا نإ

 عمي مل هنأك ًاديعب الالض ىكض دقف هسفن ىلع رثآ نمو «© ءاشي نل
 عانبتا نع نيماسملا ينو مهرايدأ هللا عطق“ نيذلا ةيلهالا يف الا فورعملابآ

 تكتلهأ الو مهيف ناك ءاغسلالا نيدم لهأ ذخأت مل ةنجرلا نأو مهران
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 ملحم يح كاقلأ يكل تنجو انءاقل يِنْبَت عوز يب تن
 له بكارلا اهبأ : ميجن هل لاقف « دعم هلبقتسا هتلح نم اند املف

 انآ ٠ لاق 9 حي ىلع لدت لهف دعس انآ. لاق عوبري يب. يف ادعس تنقل

 نم لوأ رهو - لعانح ريخا ىلع لادلا ١ 'لاقف' ثبدحلاب هثدحو حم

 كرتو اهمنع ىمهالا لحرلا ىراوتف ناكملا كلذ امتأ ىتح اةلطناف  اهلاق

 نعو ينعوطا هل لاقف < ينمساق دعس اي : حيحم لاقف « هلك دعس ناك .لاملا

 ىتح هبرطي لعجف هفيس محيجمل ىضتناف ًائْس هيطعي نا ىبأو « احشك يلام
 لكأ يف عرسأف « ةالعس لاملل ظفالا لجرلا لوحت اليتق عقو اهلف « درب
 : لمق . هموق ىلا ايراه ىلو كلذ حي ئار..انل < هناكم ىلا» لالا ذاع نع

 لوقي مث هعبصاب هرقن هدب يف مهردلا عقو اذا ناكو اليخ سبع وبأ ناكو

 تنأءطاو رارقلا كب رقتسا نآلا اهيف تعقو دق ديو اهتلخد دق ةنيدم نم
 رظنو : ليق هب دهعلا رخآ نوكيف « هقودنص يف هب يمري مث « رادلا كب

 دمح ؛ قس يفو <« هللا الإ هلا ال :. ىْس ىف لاقف مهرد ىلا محازم نب نايلس

 اوركذو . ه_ةودنص يف هفذقو ةذاعم الا نوكت نأ يغبني ام هللا لوسر

 هطعب لف هحدتي رعاش هاتأف « ببسملا هل لاقي جارحلا ىلع لماع يرلاب ناك هنأ

 : رعاشلا لاقف « طرضف ةلعس لعس مث « اًئيْس

 0 2 م 0 5 - ل ا .؟ِ؟

 طرض ىّتسح لعست لاز أمق ةجاح يف يدسملا تدفن

 3 ا 9 2 0ك -.

 طلغلا ءاج طضلا نمتلقف جارخلا باسح انطاغ لاقف

 بنتك و : لاق . لزع ريغ نم اهنم بره .ىتح كلذ نولرقي اولاز اف
 ملف تقيل تنك" نإ" هلا يكل لعفب ملف ءينل لخو ىلإ سل اطاطسرأ

 .ردقت الف همف دير موي كيتاسف درت مو ديد كك ناو « روذعم ردقت

 , عنا_لا يعي ع لوقي الحر يلّردلا دوسألا وأ عممو : لاق
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 ردام ةيئاسل رلع 7 ْىن رماع نب لاله ايزخ تيلاجتالا

 ده ا ضلا 006 ايل :ُكل -ى

 غاب ةيلهاملا ف لدحر وشهو ؛« بحاح يبأ نم لخأ وه. لثملا يو

 برضف « هأنطأ هنم ذخأب نأ دحأ دارا اذاف جارسلا جرسي ناك هنأ هلخ نم

 ةكأ ىلا عفد ىتح هعبتاف شحو رامح هل ضرعف ديعتي أاموي جرخ يعوبريلا

 توقايو ردو ةضفو بهذ هيدي نيد راطأ يف دعاق دوسأ ىمعا لجرب زه اذاف
 اذه اب «٠ لاقف « هاقلا ىتح هدب ك] رحب نا عطتسي و اهضعب لواذتف همم اندؤ

 يناف كريغل مأ كل وه لهو هذيلا عاطتسي فك و كلدن ند يذلا ادهن

 : ىمحالا لاقف ؟ كرذءأن ليخم مأ انل دوجتف تنا داوجا ىرأ ام بخعأ

 » نئىل ص لل رع 5 3 م دوي للطن اهي "تاق ١ نامم ني ماعس خخ دملعاوهو نكتس اقنع لاا ا
 ا

 هموق ىلا لو ىتح هداؤف ريطتسا دة اعرسم ح2 «© قلطناف . ءاشت ام

 مرشخ نبا دعس نم ىردي ال معلا نم هب امل مانف ةسأز عضوو هءابخ لخدو

 م ينب يح ف مرشخ تا يع نأ 0-3 َْ ٠+ .لاقف ةلانف ِق تا هاتأو

 سامش نب مرشخ نع لأس مث لحب ينب نع لأسف « ناببش نب لهذ دلو نم

 هل لاقذ « مالسلا هملع درف جي هامحذ هلامخ باب ىلع دعاق خيش وه اذاف

 كذلو#نياف ع4 لاق ء سابفش نب مرعخ انا ؛ لاق ف كنأ نب يح

 همانم يف هاتأ ا.ثآ نأ كلذو يعورريلا حبحمل بلط يف جوخ لاق 9 دعس
 برذف « يعوبريلا حين الا هب معي ال عوبري ينب يحاون يف هل الام نأ هثدحف

 : لوقي وهو ىضءو هسرف حين

 نإ ناك ينبع

 'مرعم نيدنس كافل ينل اف هب الط نات : دق نم ينبلطيأ
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 : لاقؤ هل اريعب 35 هآرف ةلاو هلأسف هللا دمبع نب ةحاط لحر ىأو : لاق

 كتيأر ني فرصنأ نأ تدرأ : لاقو اهضيقف ةردب هيلا جرخأ مالغ اب

 . ريبكلا انمظاعتي الو ريغصلا عيضن ال انا : لاقف ريعبلا أن

 لخبلا يواسم - ١

 لاله ينب نم لجر رهو « ردام نم لخيأ وه : لخبلا يف رئاثلا لثملا
 لملق ءام صضوخلا لفسأ 0 ةف هلبأ يقسب ناك هنأ ه2 نم غلب رماع نبا

 ينبو لاله يني نأ اورك ذو . ًاردام ىمسف هب ضوحلا ردمو هيف حلسف

 ال لاله ون تلاقف «/ هين ؛اوضارتو كرذدم ني .سأ ىلا اورفاتت ةراؤف

 ببس ناكو « هفرعن مل : ةرازأ وزب تلاقف « راخلا ريأ متلاكأ ةرازف ينب

 رامح اونداصف « يلالكو « يباعت و < :يرازف اويدبطصا ةثالثد نأ كلذ

 ريأ يرازفلل أبخو الكأو اخبطف هجئاوح ضعب يف يرازفلا ىضمو شحو

 « هغيسي الو لكأي نلبقأت « لكف كقح كلانأتخ دق : الاق عجر اماف راما

 وأ هنم نالكأتل : لاقو اهلا ماقو فيسلا ذخأو نطفن : ناكحذي العجف

 لاقف « هثمه لكاف رخآلا هوان نم لهن كا برضف لا (ىتتفأل

 : (وغاشلا مهيف

 رايللا يف خت" ترا 'مييش م0 ما

 للزوا مأ كببإب ةشأ نيس  تقكأ ةيالا
 ع

 ك1 1 2 6 رع 0
 يرا و نم ةرازف ىلإ م هاتيصخلو رايملا زيا ىلب

 ف حاس تدور أماف هليا ىقس نم لاله يف! ا 2 : ةرازف وثب كلل اعف

 نويرازفلا قع نيلالحلا ىلع كردم نب ض مه رفنف الح هردمو ضوملا

 رعاشلا لوقن لاله ينب يفو « اهيلع اونهارت اوناكو < ريعب ةئام مهنم
 007 رو ع 2

 عار نم ملام يف مغربل هيجاو اقرثم 0 نكلو
 د هم



 ل

 حلاص دبع بلق يف نايالاو حشلا عدتجي ال هنأ : ثيدحلا يف ىوريو

 ليخم هنكاسي ال هتزعب هللا مسقأ ملاظلا نم ردغأ حيحشلا : نولوقيو . ًادبأ

 هناف هزهتنيلف ريلا نم باب هل حتف نم ) لِي ينلا لاقو . هتنج يف

 : كلذ يف رعاشلا لاقو . ( هنع قلغي ىتم يردي ال

 ناسحالا عئرانسك اه ناوأو ةعاس 000 يف ٍ

 ناكمالا ردم نع ارذخ ايي تندخت مخمل |
 ريمأ نأ : هنع هللا يضر بلاط يلأ نب رفع نب هللا دبع 8

 هلأس دبوخ نب مازح نب 3 ىلإ هثغي هلع هللا تاولص ,ًايلعا َِنْمَوْلا

 10 ةعطقب رمو نقل اف قيرطلا ف دحوف هلزمل» ىلإ هب قلطناف الام

 ا تعا لل ضم م فرط .ءاظعأ لزخملا ىلا زاضاللم ا
 اهف رصو طيخلاب اهطبخو ءاسكلاب اهعقرف ةقرخم ةرارغب اعد مث « اطبخ

 ةدابع نب دعس نب سيق موق ىنأو : لاق . هعم تليحف مهرد فلأ نيثالث

 طقسي ام عبتتي هل طئاح يف هوفداصف ةلامح يف هنولأسي هللا هحر يراصنألا

 : اولاقو هنع اوعجرب نأب اومهف ةدح ىلع هئيدرو هدمج لزعيف رمثلا نم

 كانيأر دقل .. موقلا نم لجر لاقف مهاطعأف هردك مث اريخ هدنع نظن ام
 ىذلا هناا“ ١ لايق هوريخأف ٠ 9 ءلاذ امو للاقف» كلاعف هش ال ا 0

 دوذلا ىلا دوذلا : لمق اهنمو . ومدلو عفن ل عامجا ىلا لوي متي

 : اودشنأو 7
 ا لا ا 7 ع 5 رح ل ع ”

 ررغبلا قرت ” روحبلا يلو  ريشمص هجاه ربك بر

 : رخآ لاقو

 ليفألا نم مقلا امإو ليلا ريِيَّسلا قّحلَي دف
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 : رخآ لاقو

 هلام لّذَب يف نمحرلا َدَهاَع ىتف
 7 مو مع ا ا

 هلاما تدصق. قف

 دْبملا ىلع الإ َرهّدلاارتسْيلف
 هلامف نعم

 دهللا ىوس _مركلا را ىلع سنيلو

 : رخآ لاقو

 تدق ةكرعل نا

 ئي 0 ىجعن هل نورثملاىرذا يف هل

 : اعلا لا

 دايمنألا ىف كيلا ٌرورُّدَلا داع
 ع

 ةتيلؤأ ام لج ديب اعف
 9 ةلام وفيشتلا م

 0 اببشم لل نإ م

 : اك الاول همز قلو اذ

 هنا وغإب نزلا يساند

 نامزأأ , ايل مزح ا

 ولخابلا 0 اند سيئلف

 لاو كل 220 تكي الو

 رشدلاو ةقالطلا مي باصم هيلع

 7 اجلا 1 اغا مقارم

 انيتألاب كان د نم نالمبسو
 ١ وهال 3

 يداياب هَحلَمْثا دقت اقفر
2 7 

 0| ا سا ءااقسف ندن

 0 2 لدا[ سرس تم 5.

 دادنألا ةليلق ماركلا لإ

 معلا لاقتنا لبق 0

0 
 ”مدن نه 3 اكس 6 ل

 'معتا "”نسع لا 3 مسيل
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 ا ل
 داغغالا يف نيذل ا نس فل د وبا ب ضغ نم لاص ول

 دنز رو مدك رن نير ىوّولاو ةّوادعلل رونو ىرؤا

 ىأر نم رس فلد يبا نب زيزعلادبع تايبالا هذه ا : نافه وأ لاق

 : فلد يبا يف هريغلو : لاق « ال : تمل: 7 تايبالا هذه نلثمم تعمم له : لاقف

 رْجشلا قَرْؤأ ام فكدت وبأ الك متلك سانلا لاقل وجي وأو

 : لاقف رومخم وهو موي تاذ لكوتملا يناعد : ميدنلا ىبحي نبا لاق

 : هتدشناف دادغب لهأ يف ةرامح لرق يندشنأ

 مهردب ماثه'ىب ًاواتسح عبا مرْخَم كولُم ينم ىرتشي ْنَم
 000 - مالو 3 7 ى لع وأ 5 : - 5

 مثلت ٍرْيَمب ارانيد حتمأو ةدايز_ كاذ دب ءاجرت يِطغأو
 متكأ نب ليطتسلاو فل د ابأ جن دز ةدايزلا ينم اوبَلط "نإف

 سايعلا ةلود قيقُس وجه هيبقع ىلع لاوملا نبا ىلع ىليو : لكوتملا لاقف

 ريمأ اب تاق 9 ء يس ىمسلع نب مساقلا فلد يبا 5 حدملا نم كدنع لهف لاق

 : همف لوقب يذلا يبارعالا لوق نيئمؤملا

 ابل رشا ىلإ وكشت ةللغُمم لت "ل ةحامسلا "نإ رفكد ابا

 اماحف ابيكإ اليريج لسراف مساق دالي يىبر اهرّئبف

 : هريغ لاقو

 ارذتمنأو هافك تكلمامكاطمأ كأن امي هتقج اذإ رمح

 اربط هتئفحَأ اذإ َليمَجلا نإ اهربظي هللاو هتئانص يفي
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 رجان رهس ف طساق 3 اكل يب نم لحر م نك ف جرح هنأ هدوح

 دارا اذاف هيصن برش, يرمالا لمجف مهءام اونفاصتف اولضف شطعلا مهأطاو

 شطعلا هب رخأ ىتح هرثؤيف يرينلا كاخأ رثآ لاق : ةيلظلا كرش" نا 022

 2 هل ليقو ءاملا مالعا هل تضكأو ىنح ردابو هتقانا :كلفيتعإ كلذ ىأر املاف

 : ما يلا لوق نمو « هقينر 30 درب نا لبق تافف دارو كناف 1

 ا ريغ 0 8-3 04 ف

 : يرثدبلاو

0 : 0 

 امداق

 :. بلد ىلإ ىف ساطتل ناد

 هنانسو هماسح رالصبإ 01

 مل

 مسي اهانترأ و ةراكلا ١ ثدو

 6 "1 ول يتلا ٍبرَعْلا ةعْصع ا

 اهدادح كتر اذإ َنويملا "نإ

 مر ةكنم ها فت اذإو
 .ه وع 0

 0 يف مج كحمر 0

 8 عمص 2

 هلحاس دومجلاو فورذلا تحلف

 هلمانأ هيك يوت اب كابح

 هلئاس هللا قتيلف اهب دامل

 "011 كيفتو لجاع' هانكل

 00 نق ددوم لخآ كانممأ

 داريإ نمو ردص نم نالجأ
 رايجو ةّنسأو حئافصب

 ا نك كفاك نلذإ ام

 دادح ٌرْيغ لالجتإلا ص تعج

 دادستألا 0 7 ةنم تحتق
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 هاشعو فيضلا ةق رح ىرقلا ه رضحي و فاض ما ىلع لزنو مف

 كل : لاق نيتلحار : لاق ىلع ؟ةحاف كنقان ينتضرقأ دق كنإ : لاقو هادغو

 لاق مث . نوعبرا كل : لاق . يضرلا قوفو معن : لاق 7 تدضرأ نورشع

 نيميرأب هوتأف « ةراغلا دعب ناتقان هلف ةقانب اناتأ نم « هموق نم هترضح نأ

 ةحاح بلطي مارحلا ريشلا ف توعم هنا محاح نع اوكلحو / فيضلا ا اهعفدف

 ليقلاو راسالا ىنلكأ دق ةنافس ابا اب . مهيف ريسأ هادان ةزنع ضرأب ناك املف
 يمساب تهون نأ ىلا تأسأ دقو ءيش يعم الو ىدالب يف انأ ام هللاو : لاق

 متاح ولا املو : لمف 0 ءادفب مهاتاف | ولعف# < هادف ىدؤأ ىدح هدف يف هناكم

 نأ لبق كلذو هموق نم رفن يف يريمحلا يباب فرعي دسا ىنب نم لجر جرخ

 ينا برعلل نفلحأل هللاو : لاقف هربقب اوخانأف هتومب برعلا نم ريثك معي

 : لوقيو هلجرب ربقلا برضي لعجو لعفي لف ىرقلا هتلأسو متاحب تلزن
 7 08 06 5 م يل 25 ل

 اكانث ىثاس يبنا فوسف اكارق ةنافس الا لّجع

 : يندشنأف يفاتأ أتاح. ناف 1 اياطم كيع موقاب : لاقف ًاروعذم همون

 "ند 3 7 4 3 م 4 7 #3 ع 2 1

 ابماتش ةرشملا مولظ ٌرورما تنآو ىربيخل ا ابا

 فاه ةكيضم هودبا + ةيمز ل ل ا
 اهم 01 0 ه8 و 2 م . .ّ 2
 اهضاعن او يلع كل 'وحو اهراسعإو |_مهاذا يبت

 ديلا 2 .2- انو

 نه غلبو دابا نم ناكو ةمام نب بسلا نم دوجأ 2 لثما يف ليقو

 اننا نيشلإ وكلا . .انكايشلا

 ( نساع -ه -م)
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 9 ميرلا هيف لخيدت له : لاقف هقلغأف بابلا اذه قلغأ : لجرلل لاقف باب

 : لاقف تسبلا ف قرت حيرلا تلمحف هحتفف هحتفاف : ل لا ل

 . قزرلا كتأي مل تكسمأ اذا كلذكف حيرلا لخدت ملف تقلغأ قزرلا اذكم

 ىلع اهقرفف رانيد فلأ ةئاه يبلهلا داع نب ديح نومألا لصوو : ليق

 مرقت ال لاومألا تريب نا هللادبع ابأ اي : لاقف نومألا كلذ غلبف هنارخإ

 نعو . دوبعملا نظلا ءوس دوجوملاب لخبلا نينمؤملا ريمأ اي : لاقف . اذهب

 ةيواعم نب ديزي نب نمحرلا دع دنع انك .٠ لاق 0 ديزب نبا ةيمأ

 ًافيعض الوق هل لاقف « يوزت ىلع ةنوعملا هلأسف هن نم لجر ءءاوف

 : لاقف هتنازخ بحاص اعد ىضمو هدنع نم ماق املف « عامطا ةلقو دعو هيف

 كنأ ائنظ ًادر همدلع تددر تنك + انفو .اهاترتكتياف راشد ةنامبرأ همععأ

 نأ بحأ ينإ : لاقف « لمأ ام رثكأ هتيطعأ تنأ اذاف اليلق انيس هبطعت

 صعب نع انثدحف « ءاغنسلا يف لثلا برضي متاحبو . يىلوق نم نسحأ يلعف نوكي
 هلزنم فرع لزن ا؛ِبح ناكو ًارعام ًاداوج متاح ناك : ليق متاح تالاح
 برض اذاو بهو لئس اذاو بمن منغ اذاو بلغ لتاق اذإ ًارفظ ناكو
 : ليق © هما دحاو ىتقي ال نأ مسقأ ناكو « قلطأ رسأ اذاو قبس حادقلاب

 . يعضلا سماتملا لوق ًائاح غلب املو

 داسفلا مم ريثكلا ىقبي الو يىقئَيف ةحلصت لالا ليلق

 هلل لزب .ىالتللا ديف برضو ...٠ ةايدن نم رسما لمملا ظحو
 3 لاق ني لغيلا 3 سائلا ضرحي  هناثل هللا عطق كام : لاقف

 ع ميشال قلفبلاالو اللا ينفي دوجلا الف

 ديانا داو زد ِدَع لكل ِرَكَقَم شنب قذر سمت الف

 ديعب قوس كاطعأ ىذلا نأو كي داق كذا نا أ
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 فرعي .نأ ثمعأ ”نم - ورجح ماري لا فو. 4 رتعءاقل هلال +

 نم ىقلحلا ىلع هب هللا دا حج ام ىلا رظناف ءاشالا رئاس ىلع دوملا لضف

 نانلا يف هللا مدعو مك حبرلاو ميسنلاو ةبفللا بئاغرلاو ةيللا بهاوملا

 منكصأ : زيوربأل نا ذبوملا لاقو هفنا هفطصي مل دولا هاضر الول هناف
 الو : ال لاق 5 ةأفاكملا هيلع نودصرتن» فورعلاب مكذابآو متنأ نون
 لعف نم انماد تاك يىفو كلذ ىرن فيك اندمسعو توم كلذ نسحتسن

 هرهظ ءارو نيدلا 5 دقو هلع معنملا ىلع هب لوطا هرهظأو ايفخ افورعم

 9 نملاصلاو ءامقتالا ف هرك ذن الو رارءالا نم هلع ال نأ بح وتساو

 ىرادنبا : لاق ؟ ككلم هب تديُش ام ريكا ام ردنكسالا لثسو : لق

 ف سبل اطاطسرا وي + مهيلا ناسحالاو لاحرلا عانطصا ىلا

 قلختو هقلختف ء يس لك“ لع يفأت مايالا نا لعاو : ردكتمالاا ىلا

 ةيحم مهبولف عدواف سانلا :نوقق اف خسر انم الا لامثالا "كفو هراثآ

 انك : لاق 3 كراثآ فرشو كلاعف 2 كرك ذ نسح 5 ىقت ةدبآ

 ايندلا تاقوا نم تقو رخآ يف كنا : هل لبق لنقلا ىلا رهمحرزب مدق

 ءيُش يأ : لاقف هب ركذت مالكب ركتف :رخآلا تاقوأ نم تقو لوأو

 .”لمفاف انسح ًاثيدح نوكي نأ كنكمأ نا نكلو ريثك مالكلا 9 لقا
 ةفايضلا يف يبارعأ رخآلاو مجعلا ءانبأ نم امهدحأ نالحر عزاننو : لق

 : لايق 7 كلذ بنك و : لاق . فيضا ىّرفأ نحن : ينارعالا لال

 هل لاقف < هل :هرحن فخ هي قح اذانف ًارتعب الإ كلع ال ايرالؤ ١١
 9 كاذ امو.: لاق 2 مكنم ىرقلا يف ايهذم ,نسحأب نعتتف © لللا|

 انكلمأو لزأملا يف نم ريبكأ هنا هانعمو ناه» فيضلا يمن نحن : لاق

 دارا . لمؤو 1 دوهجناب ماق نم دوما علب 0 ءاككملا سعب لاقو 9 هب

 ءوس قخبلاو دوجوملا لذب دولا : نو.ألا لاقو . دوجوملاب نضي مل نم

 ىلع اسلاح ناكو قزرلا ةنعاد ةقفلا نا : لاق . قفئيو سانلا' لصبو



 ا

 هنمل سلبا مالسلا هيلع ايرك ز .نب ىيحب ىقل : لاق عفان نع يور
 ىلإ مهبحأ : لاق . كيلا مهضغبأو كيلا سائلا بحأب ينربخأ : لاقف هللا

 : لاق ؟ كاذ ملو : لاق يخس قفانم لك يلإ مهضغبأو لمخم نمؤم لك

 هلاغيس ضعي يف هيلع علطي نا ىثخأف مظعالا هللا قلخ ءاغسلا نال

 بيرق هللا نم بيرق يخسلا ) مسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقو . هل رفغيف
 نم 'ت رق ةنحلا نم ادسب هللا نم دمعب لخلاو 0 نم دمعي سانلا ن

 ءادلا أودأو لمخم دباع نم نحو زع هللا ىلا بحا يخس لهالاو ؛« 4

 ااا ايعمو الإ سم تقرشأ امإ]) ) ملسو هيلع 0 ىلص لاقو ( لخبلا

 ًافلخ قفنمل لجع مهللا : نالقثلا اهو سنإلاو نإلا ريغ قئالخلا ناعمسي نايدانب
 ىفكو لق ام ناف مكبر ىلا اوه سائلا اهيأ : نايداني ناكلمو ًافلت كسملو
 زيزعلادبع ةنبا نيئبلا ما تلاق : لاق يبعشلا نعو ( يملأو رثك امم ريخ

 لخبلا .ناك . ول : كلملادنع. نب دملولا تحت تناكو زيزعلادمع نب رمح .تخا

 لحن و « ةبقر موي لك يف قنعت ثناكو « اهتكلس ام ًاقيرطا وا هس ام ًاصيق

 هسفن ىلع لخي نم لخبلا لك لخبلا : لوقت تناكو « هللا ليبس يف سرف ىلع
 : ةيقر نيعبرا دحاو موي ف باطم ادع تنب دنه تقثعا لمقو . ةنحلاب

 لخبلا باوثو « ةأفاكمو ةحبو فلخ دوحلا تاوث : ءايكحلا ضعب لاقو

 بلاط يبأ ف يبعل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو . ةمذمو فالتاو نامرح

 أخس نك ف )» عاجشلا ب كح هللا ناف اعادس روكا يلع ام ) هلع هللا ىضر

 فنراو ىلع اي رويغلا بحي هللا دا بحي هللا ناف

 : تلم يبنلا لاقو « ( اهالهأ تنأ نكف لهأب اهل سبل ةجاح كلأم ناسنإ
 لا قو م ( ةنملا ىلا هب دم نصغب .اهنم ذخأ نم ةنلا يف ةرجش ءاخسلا )

 مهنظ ءوسالا مهمؤل يف ءالخبلا ىلع لخدي مل ول : ناورم نب زيزعلا دبع
 هللا ناف يخسلا بنذ نع ارفاحت ) علي لاقو « ايظع ناكل لجو زع هللا
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 مرك اىكأ يردا امو (ركلنم مار تا اها أ ناىعنلا لاقف يناطلا

 نوكأ ال هللاو 7 لنقلا ىلا تعجر دقو تنا مأ توملا وهو كام ىذلا اذهأ

 .ع يا 101 دبع . ها
 لاوقألا ست دنع تيباظ قرش ىنالجلل ينتعللا ||
 د يتب نك اكسو ٠ ةئيساطمرلا يت 7 ه..2 و2 0 00 0 3 2

 7 كنيد امو : لاق يبث 5: لاق ءافولا ىلع كلمح ام : لرامنلا لاقف

 , ناممالا رصهنف هلع اهض رعف يلع امض رعا : لاق هنا رصنلا . لاق

 (ممخ)

 نأ هماعب ناسارخب وهو نرمأملا ىلا ناذمه ديرب بحام بتكح : لبق
 اأطاوت اناك جارحلا بحاصو هبحاص نا هربخأ لوزعملا ديربلا بحاص بتناك

 : نومأملا عقوف « اهنيب اهاسقاو لاملا تنب نم مهرد فلا يتئام جارخا ىلع

 ةزاحا لوبقلاو ةلالد ةباعسلا نآل ةباعسلا نم ًارش ةياعسلا لومق ىرن انإ

 : لاقو كلذ دنع يعاسلا فنأف « هزاجأو هلبق نك ءيش ىلع لد نم سلو
 هتباعس يف ناك نإو يعاسلا ناف ةرذمملا كنع هللا يضر نينمؤملا ريما اب

 :/ لاق . هبحاضلا اني: لو ةمرحلا اظفحي ملاذا ءابثل هقضنع يف نأكل 0
 ةحصل ىدنع ننمؤملا ريمأ ا/ : لاقن كلملادبع نب ناملس ىلع لحجر لخدو

 ديعو ةيواعم نب ديزيل الماع ناك نالف : لاق 7 هذه كتحصن امو : لاق

 اهجارختساب ريف ةليلج ةريثك الاوما عطتقا مث هالوت امف مهاخف ديلولاو كلملا

 الولو هترهظأو هرمأ ىلع تعلطا ثنح نوخأو هنم رش تنأ : لاق « هنم

 نهظرعا : لاق 2« ثالث نم ةلصخ ينم رتخا نككلو كتبقاعل حاصنلا رفنأ يفلأ

 ًاقداض تنك ناف « ترك ذ امع انشتف تشل يلا : لاق ع تول 0

 . لجرلا هلاقتساف « كانلقأ تلقتسا ناو « كانمقاع ًايذاك تنك ناو « كانتقم



 ا

 ًادجاو ناكو ناورمم هيتأي نأ فرع ىلا تعب دنه نب ورم نأ مث فوع ىلا
 نإ : لاقف «© هتراجا دق يئبا ةعامخ نا: هلوسرل فوع لاقف ءيش يف هيلع

 كللذ لعشب : فوع لاقف « هناك يف هفك عضب وأ هع وقعت نأ ىلا دق :كللا

 ناور ىوع ءاجف كلذ ىلا ورمس هباجأف « اهيدبأ نيب ىفك نوكت نأ ىلع

 متمو ٠ هنع افعف (هبدنأ نب هدب عضوو هدب يف 5 عضوف هيلع ديا

 يف بكر نامنا نأ هلافو نه ناكو « رذنملا نبا نامثلا بحاص يئاطلا

 الإ هسؤب مري يف دحأ هقلي مل معن مويو سؤب موي ناءوب هل ناكو هسؤب موب
 يلارعاهسؤب موب يف هلبقتساف « هاطعأو هامحو هايحأ الإ هيبعن موي يف الو هلتق

 ناف ًادحأ م صوأ مل ًاراغص ةيبص يل نا كلملا هللا اح : لاقف ءىبط نم
 تيصوا اذا هيلا عجرا نا هللا دبع هيطعأو مهنابتا يف يل نذأب نأ كلملا ىأر

 كنمضي نا الإ ال : هل لاقو نامنلا هل قرف « هدب يف يدب عضا ىتح مه
 د قاوم ننا كايرش .:تايغللا عم ناكو « هءانلتق تأت مل ناف انعم نم لحر

 ٠ لاقو يناطلا هملا رظنف لما رش

 هلاع توملاوب له "ورم نآكيرش ا
 اطال نم ااا اشم رع ١

 ةلالغ ميش نع ميلا كف“ ناهشنلااخأ ١
 0م يا

 هلاهف هلا سصلصأ ليبقك نابئيش نبا
 السا هل لجاو يئاطلا ىضمف « كلملا هللا حلصا ىلع وه : كيرش لاقف

 نا : هل لوقي لمجو أاكيرش نامنلا رضحأ مويلا كلذ ناك اهلف هضف ينأب

 يسمن يتح لبس ىلع كل سبل : لوقي كيرشو ىلو دق مريلا اذه ردص

 نسل : كيرش لاقف « كيرش ىلإ رظنن نامعنلاو صخُس لقأاوسما اهف

 ققأ ذإ كلذك (ه انيض < يبحاص هلعلفف صخشلا وندب ىتح لسس ىلع كل



 ”ليعز نك هذ ارنا

 انيس [نمح ايداع يل ىثب
 : يشعالا لوق كلذ يفو

 هب مايل[ اطذإ له وملاك نك
 هل ٍزْثَم هاميت نم دقاق بألا
 هل لاقف فن قطا |

 اهتئيب ”تنأ ردع و لكت لاش
004 

 هل لاق مث ليو ريغ كشف
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 2 2 0 رو َّ

 تديشم ام ردغا كبيباو الف

 ا 06
 تح | 37 س ارْيو

 رارج ليلا داوسك رفح يف
 5 م 1 م ل

 رادغ دغ راجو نيصح نصح

 راح ماس ين إف نآوقت امهم

 راتخملا ةظح اهيف امف رتخاف
 يراج منام يك يسأل ذتأ مل

 يدع رسأ انف هلافو نم ناكو « دامع نب ثراحلا نم ىفوأ : لاقيو

 يفو « هالخف ةعيبر نب يدع اناف لاق معن : لاق « هيلع كتللد نإ نمآ انا

 : رعاشلا لوق. كلذ

 ل ل م ل ل
 نونلا هتوتجاو تاوملاهفر اش دقو يدع ليغ يسفن فبا

 ناورم نأ هئافو نمم ناكو © محن نب فرع نم ىفوأ وه : لاقبو
 ىتأف هفرعي ال وهو مهنم لجر هرسأو هشدج اوضفف لئاو نب ركب ازغ ظرقلا
 اهل لاقف ظرقلا ناورع تح كنأك كريساب لاتخت كنا : تلاقف همأ هب

 نيجرت 5و : لاق هلادف مظع : تلاق ؟ ناورم نم نيجرت امو : ناورم
 ىلا ينيدرت نا ىلع كلذ كل : ناورم لاق ريعب ةلثام : تلاق 9 هلادف نم

 ضرالا نم ًادوع ذخأف ةلاملب يل نمو : تلاق محب نب فوع تنب ةعامخ
 هب تثعبف هتنبا ةعات راحساف © فرع تدب ىلا هب تضيف كل اذه لاقو



 هم

 لاقو : اهعرد تحت ينالخدأ نيح يرهظ ىلع اهتسا
 اراوع يش تأ را مهيب نعل ا لاو كيأ رم

 . 0 ا ياارب 0 ا و 0 و ع 20000 نع سلب ارانت اهدلاوا عفت لو اهاخأ حّسفت ل تارذملا نم

 ارايملااوهزتن اف فيسلا لصنلا تماق نيح ةبيكف هب تيئع

 ةدرب يلا نبا طهر نم يهو « ليمج مأ نم ىفوأ ره : أاضيأ لاقبو
 لتق يموزخلا ةريغملا نب ديلولا نب ماشه نأ اهئافو نم ناكو « سود نم

 يئربغلا باطحخلا نب رارخغ ىلع اويثوف ةارسلاب هءوق كلذ غلبف دزالا نم الجر

 تعدو مههوجو يف تع اعف 6 م ذاعو لمح مأ تدب لخد ىتح ادمف هولتقل

 (هف ةنيدملاب هتتأف هوخأ هنأ تنظ باطخلا نب رمع يلو املف « احل هوعنيف اهموق
 يل اان رهو ماسالا .ىق.الا هةيغأب تنل ينإ“ : .لاقف ةصقلا "فرع هل كيننلا

 نم ىفوأ : لاقو لميس ةنبأ ان ىلع اهاطعأو هملع كتنم انفرع دقو

 جورخلا دارا امل 4 مم نب نقلا أرما نأ هئافو ىم ناكو »َ ايداع 0 لءومسلا

 نم كلم هازغ سقلا ٌؤرما تام املف هل اعورد لءومسلا عدوتسا رهيق ىلا

 حاصو نصحلا جراخ ه! أنبا كلملا ذخأف لءومسلا هنم زرحتف ماشلا كولم
 ىتحأ انأو يمع نبا سبقلا أرما نا تملع دقو يدب يف كنبا اذه لءومبس اي

 عمجف « هلجأف ينلجأ : لاقف كنبا تحذ الإو عوردلا يلإ تعفد ناف هئاريع

 ا سا فقس ثآف عوردلا عفد. اوراسأ ميلكف مهرواشف هشنب لهأ

 تنأ ام عنصاف ليبس عوردلا عفد ىلا يل سل : لاقو هيلع فرشا حيصأ

 ىفاوو كلما فرصناو « أمدوج ناكو هملا رظني وهو هنا كلملا جب دف عناص

 : كلذ 5 لاقو - سقلا ءىرمأ ةثرو ىلا اهعفدف مسوملا عوردلاب لءومسلا

 دي 2 ا ها 6



©1/ 

 ىرخأ ةرم هعم جرخو . ًاببثتك عجرو هددمص كرتف اهداعأف دعأ : لاقف

 هذه لوقت ام يردتأ نعللا تنبأ : يدع لاقف ةريملا رهظب مارأ ىلع فقوف

 : لوقت اهنا لاق ال 'لاقيومازألا

 لالزلا ءالا ربخلا نورك نعال ق0

 لاح دن ًالاح نمدلا كاذَكو ذم ٌرهّدلا فص انآ مث“

 ةدرلا لهأ ىلا ديلولا نب دلاغ جرخ املو لاق . هديم كرتو فرصناف

 ىلغ ًاسلاج مهنم لجر ناكو « مهلتقو مهيلع راغأف بلغت نم يح ىلا ىبتنا
 : تنبلا |ده. ينعب رهو هل بارش

 ىرذت امو بيرق طنايانم 'لَمَك ركب ىبأ شنج َلْبَق ين الل الأ

 يتلا ةنفملا يف هسأر اذاف هقنع برضف دلاخ باحصأ نم لجر هيلع فقوف

 : محلرقك اذهو . اهنم برشب فراك

 قطنسلاب لك وم البلا نإ يل دف كيف - "ب

 ةيلمث نب سبق ينب نم ةأرما يهو « ةهيكف نم ىفوأ . لثملا يف ليق

 ةلفغ دحي ملف نلكاو نب ركب .ارغ هكفس نع كسلا نأ ا افإت ع ا

 اذه نا : اولاقف ءاملا ىلع مدق رثأ اودجوف ركب نم ةعامح جرخف « اهسمتلب
 هق جاو ىح أدعف ه هلع اولمح يئاو املف هل اودعقف « ءاملا درو مق رئالا

 اوءاحذ اهتوخإ تدانف اهرامخ اوعرتناف اهعرد تحت هتلخدأف ام راجتساف ةهيكف

 رعش ةلوشخ دجأ ينأك : لوقي كيلس ناكو : لاق اهنا مهوعنمف ةرشع
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 ل حاص اذإ الو

 ِ يسرا 0 امو

 : رخآ لاقو

 26و 78

 هم بس لا
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 قّرفم ريغ نيبْلابا رك 'مفأ هم

 ل
 هلام مهعنأر 0 طاغ

 اب إف لامجلل الإ 0 , ذلا ام

 يربلا ناويادتي تارغلا نإ

 5 رخآ لاقو

 حبي 9 ليل ف 316 مامي ايل

 را 0 لاو 00

 انيق رايدلا قاب

 0 "ص

0 

 ملط كلن !نيئبلا باركت
 مكي لْضمْلا لع لإ | يل ًايالو

 و 3 7” ّ 2 8 مادخل

 لافق أ بلا 3 ودو 5 وكلم

 ( هدص )

 ديز نب يدع هعمو اديصتم جرخ هلا ردنملا نب ناهالا نع يكمح
 م يردتأ نوللا ل : يدع ناقل روبقلا يهو ءارآب 0 يهايعلا

 : لوقت امنا : لاق « ال : لاق ؟ مارآلا هذه لوقت

 نور ضرألا ىلع ن ا نينا 0 2 0

 م انت 32 0



 : احل لاقف ناتمدقتملا تبقل ام تأر دقو ةثلاثلاب همتأب نأ هرمأ مث اهعجوأ

 فخأ رظنما ملعأ ريمألا ؟ تلاق : كجرخأ مأ كفلخأفأ صوخشلا ديرأ يفا
 رتخيلف رايتخا يدنع ام تلاق كفنا يراتخا لاق هكعفيلف هيلع نرمألا

 ابهجوأ كل راتخا نأ الا ىل قبب ملف لمع لك نم تغرف دق : لاق رمألا
 يظدغ ةدش نم ينمجوأ امنأكف لجرلا لاق اهعجوأ ىتح ايرضف جيدح اي

 كقارف يف هللاو ةريخلا : تلاق تدعب اهلف « مداخلا اهعمتف ةيراطلا تلوف هيلع

 جيدح اي لوقت م9 لاق اينالك تسوي مخي 01 كانا يلا نيعرقن ام

 مالغ اي ىنماعت نأ كرمأ نم ةثدملا نب اب لاقف اذك و اذك تلاق: لاذ

 نم قر ىفتسا ىتدح هبرضد لاز ان ةساو عجواف هدد نم طوسلا ذغخ

 يلصاح جرختأ هللا ودع : لاق ىردأ ال لاق 5 تبرض مك رخآلا. مالفلا

 ( ١ ) هولتقف هولتقا ٍباسخ ريغ نم ىلام لل نك

 رطعلا نساحم ١

 بارغ راطف رمع نباو ساأيعلا نأ كينغ انرولع 2-2 ركع نع

 الو ريح 39 7 سايعلا نبا لاقف 1 ريح ربح 8 موقلا نو لحر لاقف 6

 نشل يلأل هلث.:يف رعشلا نم نرضح ىلا |

 ةسيرلا الإ مااددش !باستألا قال 6 +7

 اولبج ال ماس رع نوحاي سانلاو

 21101111 ار ربظ ىلع امو

 ريغ يف ام جاسحلا زايخأ قم ابنلو ؛ رمح ني فسوي ىلا ةدنيه لخالا | اذكه

 . باتكلا اذه



 64غ

 كربخ ام : تايزلا كلما دع نب دمع ىلا عطقنا لح را داود يلأ نيا لاقو

 بذكبيكلاح ناسل نا اذه اي : لاقف ىلا ناحالا يف رصقب ال لاقف ؟ كبحاد عم
 . كلاقم ناس

 (.دض)
 كلمل دبع نب ماش نيقارعلا ىلودب يفقُدلا ريع نب فسوي ناك : لاق

 صقنف اههرد رم نب فسوي نزو : لاق ينئادللا يفريخف هلمع يف امومذم ناكو

 يف بطخو لبق . ةثام اهلهأ برضي قارعلاب برضلا رود ىلا بتكف ةنح

 نأ .نأ ملأ ةفوكلا لهأي : لافقف نون نانا ركش ةركلا ل1

 ماهل لاقو : لاق . هقنع تبرضف هقنع اوبرضا نيناجلا ؟دجاسم اولخدت

 نك أمل يفا : لاق قذقت اهرهم تبرخ ىتساف ا, : هل الماع ناكو يحن نبا

 لاقف ًارارم هيلع كلذ داعأف داليلا ترمتو رانيد هام ىلع تنك امنا اهيلع

 ملف قذقن اجربم تبرخ : لرقتو رائثثد هام ىلع و يللا كتريخأ دق مام

 : اموي هناويد نع سشتحا دقو همتاكسل لاقو : لاق . تام ىّتح هيدعب لزب

 اعدو ناويدلا نع دعقتو كس رض يكتشت : لاق يس رض تيكتسا : لاق ؟كسدح ام

 ينثدح : لاق يننادملا نعو . هسارضأ نم' نيسرض علقي نأ هرمأو ماححلا

 نعو هنع بححأ ا 1 اق سدع ين نم رمع نب فص ومأ ناك عيضر

 برقف جيدح هل لاقي هل يصخي اعدو ثالث هل راوحي موي تاذ اعدف هتمدخ

 : تلاقف 7 يع« كصخشأ وأ كفلخأفأ صوخشلا ديرأ يلا : اهل لاقف ةدحاو هيلا

 ىلع فخأو ىفعأ يفلخت و يماقم نأ بسحأ ينكلو ىلا بحأ ريمالا ةيحم

 مث اهعجوأ ىتح امرضف برضأ جيدح اي روجفلل فلختلا تدبحأ : لاقف هبلق

 ديرأ ىلا : امل لاقف اهتبحاص تبقل ام تأر دقو ةيناثلاب هدتأب نأ هرمأ

 لب ائيْش ريمألا ةبحصب لدعأ ام : تلاقف ؟ كجرخأ مأ كفاخأفنأ صوخشلا
 ىتح اهرضف برضأ جيدح اي هليل كتوفي نأ نيديرت م عاملا تيبحأ : لاق ينج رت



 م

 00 ترهظأ ادق ىرئغآ

 مضاوتلا قينسأو ملا رعد

 ار ”دمتأ لفشل وم قمل

 : وعملا نت

 ةلالوب ه6 مك
 بط قيال لأ ركل

 : :نحآ لال

 لزغي لاو نكف "نحر فت ال

 ةران كاسي اب نامّزلا اذكو

 ١ اربكع اوم نيل ضفلا : 08
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 نأ طفنلا يلاوب ”حيبق

 ع هه ف كق

 0 0 م هلي
 و7

1 2 

 لتمت رسرو نءف تلزعامث و
 ا ا

 لقتتي ةَرت كءوسي اميو

 : هنيال ثمل نب ةمقلع لاق : يليق

 تففخت نإو كناز هتبحص نإ ن. بحصاف مهيلا كلتجاحل ًاموب
 لاحرلا ىلا كفن كتعزان نا ينب 5

 فوو كلنام هل

 كلوص ددس تلص ناو كلوق قدص تلق ناو « كنام ةنوؤم كب تلزن

 « اهدع ةئنسح كنم ىأر ناو « اهدم لضفل كدي هللا تددم اذا نم بهحصا

 وو 4 ىنئاربلا هلم كمتأت ال نام بهعدأو اهي ةماث كلئم تدب ناو

 لاقو . قئاقلا دنع كلذخم الو قئارطلا هنم كملع فلتخت

 . همامذو هقح كيلع بجو دقف هنامزا كريخمو هتمدخ ككلمو هسفن .كلوخ
 لاقي فاكو

 : هيحاصل مهضعي

 لاقو . هزع كردقل لذأو هتءورم كعاب دقف كتلم لبق نم
 : مهضعب لاقو . لمنلا نم لذأو دبلا نم كل عوطأ انأ

 . هسحاص كرت مي كلك رات هناف همح راف كم.تو هماص كرت ايلك تبل اذا



 كلو

 تايالولا نساحم .- ٠٠

 عاضرلا ةولح يه : لاقف ةيالولا نع هنع هللا يضر رساب نب رامم ىلثس

 6 ةنيدملا نع فسوب نب جاجحلا لزرع بيس ناك ةبار !قرك دوا ماطفلا ةرم

 كاللا دنع ىلع هللا دنع نب ةحلط نب ىنسع مهنم ةنيدملا لهأ نم دفو دقو

 ىسبع تفث اوماق امف « تكاس ىسعو جاححلا ىلع اوثأف « ناورم نبا

 نينمؤملا ريمأ اب : لاقف هيدي نيب سلجف ماقف © كلملا دبع هجو هلالخ ىتح
 نإ كلملا دلع لاق, ؟ تنأ نيف, لاق دبع نب ةحلط نب. ىسع لاق :9 أ قم

 تنلو لاق 9 كاذ امو :: لاق ؟ اندمب تريغت وأ انتلهجفأ لاق ناورم

 قحلا ريغب هيلع ينشأ نأ ىلع انلمحتو لطابلاب ريسي فسوي نب جاجحلا انيلع
 تعطق انلا تأسأو 'انتدغو انتلتاق ناو كنيصعنا انيلع هتدعأ نل هللاو

 فرصنا : كلملا دع هل لاقف ككلم كنصغنل كملع انيوق نثلو « انماحرأ

 جبصأو هلزنم ىلا ماقف : لاق ائْش اذه نم نركذت الو كنب مزلاو

 ريمأب كتولخ نع هللا كازج : لاقف ةحلط نب ىسيع ىلا ًايداغ جاجحلا
 . قارملا ينالوو يريغ يف مكلدبأو ًاريخ عب ينل دبأ دقف ًاريخ نينهؤملا

 نم قارعلا لكهأ يفعتسا امدنع كلملا دبع ناك : لاق بهو نب رمعم نعو

 ناور٠ نب دمح هاخأ ينعي  متئُد نيذه يأ اوراتخا : مهل لاق جاححلا

 اي : جباجلا هيلا بتكف 5 جامحلا ناكم  كلملا دبع نب هللادبع هئباو

 صاملا نب ديعس نم نافع نب نامثع اوفمتسا قارملا لهأ نا نينمؤملا ريمأ

 ةيعكلا برو قدص : لاقف « هولتقو لباق نم هيلا اوراسف هنم هافعأف

 . هل ةعاطلاو عمسلاب هللاددعو دق لا تكا و

 ( هد_ص)

 : امن ربظأت تاطافنلا ىلو هأ قيدص ىلا لدعاللا ْس كادصلا درع 2-7
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 يتنأ م مم يودع 7
 ا َر نَدَو نمنح نشل

 : .ارغا لاقل

 تفاس ربح نعال كرايتخلأ نإ
 هيب ليشلا نطبب ثينكلإلا

 : رخآ لاقو

 هل تنك و يل ناك بحاصو

 2 نوم يل ناكو

 0 و 6 قاسك 31

 نع داوملا كيلا اذإ ىتح

 نم اظن 57 يع ر دذإ

 1 7 صه د 0 نياوح ل ”

 هاب ىدن ت دف رتسا اذإ يح

 : شآ لاقو

 3 تنيببر 'نمل ابّجَع ايف
 يد ةيءامرلا ا

 م 7

 ب 2 0 2
 تسفو 2 .ةاو لا هملع
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 بزاعل كم يأرلا نإ كُدوأ
 ١ ل ل

 بن اومن ويف دو نميخأن كلو

 ظنلا يخي اًمموةاجلا الإ
 ”رطنملا لب“ ْذإ هر داببا ورح

 داو ىلع ,دلاو "نم قفشأ

 دحأ ىلإ 0 اني را يافا

 :دصع. هلأ

 ىدقع نم نامّزلا لحو يح

 يدبو يدعاس

 تطينإ 7 ذك نيل

 يمد 7

 دل د رق تسلا 3

 0 هل -+

 ارط ّ مشل

 21 "لكنا اننا

 ريب رن 7 7

 نانبلا

 ينأمرك

 ينافج

 يناحمت ان رعاش راض ماو



 نمو هطخس ماد هيسحا ىلع هاا هراثباب الا هقادص نم صرب , نمو هقي لص

 ف ط رف نك نضانلا زحعأ - لاقي ناكو . هودع + باذ ريغ ىلع بتاع

 :: هلثم“ يف رعاشلا' لاقو .. .ثاوخالا !بلط

 3 2 م 3 007 2 6 ١ 700 ١ .٠

 رث اخذلا تاقثلا ناوخإ نكلو ءريصولب ىفلا لام م 0-06

 ( هدص )

 هنع ينغتسي ال ءاذغلاط ةفقبط : تاقبط ثالث ناوخالا : نومأمللا لاق

 لابتك و 1 هملا جاتحي 3 يذلا ءادلاك ةقيطو انامحأ هملا جامي ءاودلاك ةقيطو

 يف باطمخلا ن م فيطلب ان ورقم رشفلا نم“ المح ينال وأ اناله نا ناتكلا صعد

 توباتلاك ناك ةحالا ريسبو ناحتمالا هفشك اهف « فنك نيلو هجو طس

 حف امل ًاقبطم ماد م 4م دب وم كرحعأ ةردعلاب ءولمملا بهدلاب هملع ىلطملا

 : كلذ يف لمق امو « هريغ هللا دعبأ الف هنتث كاذآ

 قنيف رك ذإ ىني فكلا تلقا قدام نك بهزكا ول. هشناو 1 0 َ : 7 .٠ 7 9 .٠ 1 ٠ اب

 ٠ 5# ِ 5 90 72 ا ب
 ينم 00 | اهتعبت أ ا ىف ل ٍيسفل ع يدا ول و

 ينيوتمحي نم يوتجنأكلاذك ينيب تاقلو اهتنَطَتل آذإ

 رع لاق

 ' ل لا ىلا 6 - رول 300 1

 هدم“ ل / 021 نيكل هذ رد اله ك درب 1

 ا سس اف نانا يامل ٠ ةلسنولا د ةيلعل

 - رخا لاقو



 ا

 3 يلا رعأ لاقو

 0 يا 0 يي 3 3 قووع رن درع صبش

 نزح ةادخلا ليا وبأ اولاقو هلمأ ربك نجسل ١ نلخو ال

 د 3 5 5-5 5 0 دعا 5

 نيلت ٠ قوس مح ورش كن أب هت احفص ىلع بوتكم بابلايفو

 اة دوا ىلإ خ2 مالسلا هملع فسوب نا) عوفرملا ثيدملا ينو

 ندجسلا برا فمما ني < كفن تددح ا هيلإ ىحوأف سدحلا لوط

 :لاق . تيفوعل ىلإ بحأ ةيناملا تلق ولو ( هيلإ يناوع”دب اًسم_ ىلإ بح
 روققو ىومللا لزانم هذه : نحلا باب ىلع ماللا هملع فسوي بتكو

 . ءاقدمألا ةيرحتو ءادعألا ةناْشو ءاحألا

 ةدوملا نساحم 0

 لاقو _:راوخالا تادوع الا معنت نانالل سل : ءاكحلا ضعب لاق

 :لمفو 2 لاا نسحل ريفوتو لاجآلا يف هدايز ناوخالا نم داندزالا 5 وخآا

 ٠ لاقو 221 7 5-3 نإو ؟لا اونح 6 نا ةرشاعم سانلا اورشاع

 دعوا سول 001

 فاتت 0 0 ميس 2

 لك كقدصل لذدبا : نيحلا هنال هنع هللا يذر باط يلأ نب يلع لاقو

 لك هلا شفت الو ةاساوملا لك هطعاو ةننأطلا لك هلا نئمطت الو ةدوللا

 حاورألا فالتتاو بولقلا فطاعت ةدوملا : ريرج نب ساصلا لاقو . رارسألا

 زورا رو_ومظو ءا_ةهللا 7 6-3 صاخسالا ةدحوو سوفنلا ىنأو

 . لاصحلا ىف قافتالا نوكي رهاوجلا لك اثم سح ىلعو روازتلا ةرثكت

 ١ صو ف روما
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 ايندلا نم اذهءاجانأفو انئجع  ةجحاَحل_ مري َناَّجَسلا لكك اذإ 2 دك

 اتيدح لج ايا مرفتو

 ايؤالا نمت ثيدَحلا انحَبأ نحت اذإ

 اهنع .انطل اننا فشل ول

 ايمس 'تنأو طن“ 1 "تحبك انإو
 : رخآ لاقو

 اينأثلا اوفراف'دق وابن هلا فنيميقُم ةلحم لغأل رمال ليل

 ىوابلاو ادّقلاَر يغاوفرثيو مهراد رْيَ ريغ اوفرذي 0

 : زتعملا نبا لاقو

 يسن "ارهآ تنلكو .... كلكذلا جند يجنلايف 'تنلمت
 526 رودب الإ كاذامو دايجلا ماع تاليفاو

 8 'تاذ 0 دا : ربط 0 30 أ

 ه م 6

 كمسلا 0 رحتي رهف نمو ُداصَ, دق كلاح نم كاذبف

 : ضرألا ىلع هطخي بوتكم هيف لتق يذلا تدبلا يف دجوو

 كاين“ نمأألا لا ملط دك كتف ا كابقُع ّريخل المل ًاربصس عن اي

 7 1 يني ديل اي كابوط 11000
5 
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 حلا نإ لاق نم
 دن بم نب رع تحال "ىلكا ام

 2 7 نإ / -

 تماشك ُودَمْلا هيف ينداز نإ

 ب كيب سس 20

 مل 74

 مجومُك ٌبحملا هيف يتراز ْؤأ

 ىَري ال تيب سنا نأكيفكَي

 ةدق رإ قوذأ ال يلايشلا يزن

 لك اشم دابنلا هيف ف قيل ١
 0 ءاقعلا 91 59 ىلإف

2 
 . 2 ما

 يذلا يرديس ريغ رت يلام

 “ا 2م ا ا ع
 لفا 2 جيم ةشاشح تب دع

 00 يملا قا 1 0

 هحانجت تحن تشع الو نيرشع

 هباق نم يعضومب ٌودعلا الف
 2 رف ل ا
 ال وطّتم هند ك دبع رفغاف

 يم واق يتم خص ْناصخراك ذأو

 ع - روع .٠ و 1 . .٠

 دل>حتم هلوق يف رئاك.ف

 ع أ ير ع

 1 02 اي مراكمو . ول دمو

2 
 دنفبو ةرآث ميرتلا يدب

0 

 0 ةَرف زب عومذلا يردي

 0 1 نم هياع نأ

 دق "نبال نمو وذي فيك وأمعط

 ل هيف :”داما لا و ليد

1 

 ددحت ءالّملا اذه ّىتمىلإو

 ا منك يذفكك ,لازام

 07 :صو هبسثيس نم

 عكر رع رع

 دق وتحت هرأن 11 ةأفمف

 وار
 دهعت ال ةيجس كنم دقطاف

 ا تنك مان

 هللا يضر بلاط يبأ نب رفعج نب هللادبع نب ةيواعم نب هللادبع لاقو
 : منع

 ايحنألا الواي تاومألا مان املهنا نم نت واين دل نم انجن ر خت نا ىلا و



 ا ىبأ ا ل

 لطابب كيكإ اًرعس نيرثلا نإ
 هيد

 3 ا
 لرتم كادنع ءامصخل | عمي ول

 ا يل الا ١ و

 دمحلا اي ةمرك لكل ىعدت

 0 ىلا كاان ةادعأ
 د ه 8 تا

 دبش نم ب'اغك َسْيِل و انيف

 انشزألا قيرطلا كل نابل ماي
 ا اا

 دق رذلاءاضأامل ”كي”رظان ْنَع

 ) هدض (

 زيزعلا دبع نب دمحأ هسح امل هسفنل كتناكلا» دب نإ مصاع اذن

 : هلوق فلد يأ نبا

 ع تسهو مل 202 06 2 7000

 د ١ نط تلق تسيح كلاق

 نكي ملا ملا تسلك تلك زل

 دن دئا دشلاو ةمركسلا تق 1

 "ضان مل (تيفك تك
 آم

 مة 1 ناثذلا "ىف
 ع 3 --

 دف وت

 هر
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 هلع تل اميل تباراع

 ةءوبعم اهرابسلا قال
 ا َ / و

 لجنتف مالظلا هك ردي ردَجلاو
 3 ع 0 42)

 ام ريك مقي ال ةيبعازلاو
 ملاك و 0 0 2

 دوع تائثدا ىلايطا

4 0 0 1 0 00 

 ةبارك جرف نم كنسي ْوِي ال

 امرلو 'بقنم لاح "لكن

 ىَدّرلا هاطخت نق ليلك نم 'مك
 1 م2065 - اااه ام 5 ؟ "ياي

 دغ هبقعي مولا نإف أريص
 ه1 سلع رع احا ا 0

 ةين دل هشغت م ام سذحااو

 هنأ الإ سئملا يف نكي ل وأ

 ةمارك ميركل ددحي تيب
 هنودو نمسا ربمأ 'غلب'أ

 كمت ريبنلا مع وني متنأ

2 

 ددر رعابسلا شابؤأو اي

 دن ذألا اه ل نإ لطم آل

 و 0 7 5 ا 2

 دفنيو دافي ةيراع لاملاو
 ككل ا دا

 دكن الا نامّزلا هب َكاتا تطخ
 9 وال

 دمحت ام هور كمل كل ىلجتأ
 52002 2( يابا ع
 دوعلاو ةبقبط تامو احّتف

 ا ف لع ١ ا

 2 م و ضب سس © 7

 ير ع . ا

 0000 عم 1 1و

 دمي و روز. الو هيف رازيو
 ىف لول ا ل

 دفنت ال نواختو ادعلا نوخخ

 0 عرش : 1
 "86 ل

 دمحن

 هلممأ './نتاف نحن نم ناك ام

 ديلسلا :باطو ”مكسرانم "ترك
 سم معمر 0 أ قرود

 دع رجحاو هب رهن 0
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 يتبب ىلا تعجرف لامح لجر انأو زوجع ةدلاو يل : لاقف 5 كجورخ
 نديبلا تحرخف اقاوذ الو اماعط تقلا اهيل ىلإ ففذ ان: يندلاو تلاقؤ

 اذاف هقنع برضأ مالغ اب : لاق مث ةءاس ركفف « سسعلا يفذخأف كلذ اهل

 . هملحر نيب هسأر

 سلا ع ريصلا نساحم ١

 اا نمد نيسحلا ضعف ىلإ زمرق نب ىركا عقو : يورسكلا لاق

 « هبطع هيف ناك لبلا يف لوط نءو « هب لزنت مل نك ناك ةلزانلا ىلع

 نيدفالا ىلع تايزلا نبا لخدو لبق . هسفن تفلت رادقم الب لكأ نمو

 : هبطاخي لاقف سوبحم وهو

 رو
 وو الو لقع ىلإ ح رات ال مهس وفن ماوقأ َرْبَص اح ربصا

 دحوو هرش وأ هريح نم جن ل نامزلا بحص نم : نيثفالا لاقف

 : لاق مث « ناوهلاو ةمارككلا

 مد م 20 ب 6 3 2 ا -

 دنجا اهيح 7م لا
 م دك نإ اهناوش رك داغ

 افارنما ءايتللا يشل كب 00

 ةايرأل كيمرت اجاونإ كلت

 : لكوتملا هسلاح ا مها نب يعلو

 ا دّنَبُم يأو يسْبَح يرث اضب سي تاق تامبخك اق
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 عاض ول لاقو « قيرطلا مهنمضف الاجر مهنم راتخاف هوربخأف ةيحان لك

 عزفيو ءايحأ سانلا نفدي ناك و . هطقل نم تدلعل ليح ناسارخ نيبو نب

 9 ىباملا يف ريست فيك جاجا كلملا دبع لاقو : لاق . صرحصللا عالضأ

 ذخاف « اهب لمعاف هتريس نع اهأماف ادايز تكردأ زوجع ىلا رظنا : لاق

 ةنيدملا ىتأ ا1 جاجحلا نأ اوركذو . ائيْس اهنم كرت ام ىتح هتنسب هللاو
 هللا لوسو ١ فيس. تاغ )لاقف:+: .هنع اهلا, نشر نسحلا نب نسا لل 0 ١
 فيلا جاجا ءاجف : لاق لعنا ال : لاق هعردو ملسو هيلع هللا ىلض

 كنيرخأل مث « هعطقأ ىتح طولا اذه " كنبرغأل هللاو : لاقف طوسلاو

 نا 1 فل انآ اي نسابلا 'لان# 5 ىستأث وأ دريت ىتح لنيل 0

 هعردو ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر فيسب ننحلا ءاجف : لاق رابجلا اذه

 عفار يلأ ينب نم لجر ىلا جاجملا لسرأف « جامملا يدب نيب |يعضوف
 هللا لوسو فمه فرعت له : هل لاقف مو هملع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم

 « هحرخأ : لاق مث هفايسا نيب هطلخف « معن : لاق ؟ لسو هيلع هللا ىلد

 نب لضفلا ىلع تناك ةمالع كانه : لاق مث « اهيلا رظنف عردلاب ءاج مث

 عردلا دٍجوف « اهانفرعف عردلا تقرخف ةبرحن نعطف كومريلا موي سابعلا

 تبرضل هريغي تئِحو هب ين # مل ول هللاو امأ : جاجحلا لاقذ لاق ام ىلع

 كسفنبي سسعأ : هبجاط ةيل تاذ لاق جاجحلا نأ اوركذو . كسأر هب
 ام ربمالا هللا حلصأ : لاقف ةثالثي هاتآ حبصأ امف هب ىنأحف هتدحو نف

 باس 0 د مهنم دحاول جاجحلا لاقف « ةئالثلا ءال ف 8 تدحو

 هللا حلصأ : لاق ليال دحأ جري ال نأ يدانملا ىدان دقو ليللا كجورخ

 مْ ةعاس ركفف « لقعأ الو. فيم رفف ركسلا ينيلغف ناركس كلك ريمألا

 تنأف : رخآلا لاق مث « ندوعت ال هنع ارولخ هركس هبلغ ناركس : لاق

 سلحب يف موق عم تنك ريمألا هللا حاصأ : لاق 7 كحورخ ببس ناك ام

 جاجا ركفف «© تجرخف يسفن ىلع تفخف ةديرع مهني تعفوف نوبرشي

 ببس ناك ام رخآلل لاق مث « هنع اولخ ةملاسملا بحأ لجر : لاقف ةعاس
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 . اليلق ردحني ال هوعد مكليو : لاق امترس قحب : لاق برضا : لا
 لف مظ اذا لحرلا نإ) لاق هنأ مسو هماع هللا ىلص هللا لوسر نعو

 كيبل هل هللا لاق اعدو ءاهسلا ىلإ ةفرط عفرف هرصني نم دحي ملو رصتني

 رصنأ : مهوق يف مسو هيلع هللا ىلص لاقو . ( الجآو الحاع كرصنأ يدبع

 فيكف ًامولظم هرصنأ : ليقف كلذ نع لثس دقو « ًامولظم وأ ًالاظ كاخأ

 نب ليضف لاقو « هايا كرصن كلذف لظلا نم هعنن : لاقف 9 ًالاظ هرصنأ
 نمو يماظ لع يكنأ لاش .؟ كيعتي ام وب قلقتع أ نعي صاع

 هل نوكت الف هلأسو لجو زع هللا يدي نيب فقو اذا ًادغ همحرأ يلام ذخأ

 الوأ محرا همحري لئاسلا ىلع قدصتملا ايأ : ىرصبلا نسحلا لاقو . ةحح

 بتكلا صعد ف كرف : لاق مالس نب هللا دمع نع ئورو" تءاظ نم

 : « ينف رعب ال نم هملع تا ىنفرعب نه يناصع اذإ » لحو رع هللا لاق

 . ( ءاعدلا ىنعد ) ءافمضلا قيناحو م ايا : ناوفض نب .دلا> لاق

 ( هدض)

 رشبلاا هتعقو يف يماسلا ميكح نب فاحجلل ةيبلغتلا تلاق ال : ليق

 ءاسن الا تلتق نا هللاوف كداقر لقأو كداهس لاطأو كداعع هللا ضرق

 تيلخل .اهلثم دلت نا الول : هلوح نمل لاق « يدن نييلاعأو يمد نلفاسأ

 .منبج را نم ةوذجف فاحجلا امأ : لاقف يرصبلا نسملا كلذ غلبف اهليبس

 سانلا هاوفأ نم اوعمس نأ هباحصأ رمأ ةرصبلا ءاني دايز ىنب املو لاق

 ”عناضمت نو'ذختتو ”نوترعت ةةنآ عي ”لكب ”نونبتأ » ةبآ الذ لجرب ىتأف
 ندم د1: 'لاق# اذه ىلا كاغد امور < لاق « ناو دلما "يكتمل

 ةيناثلا ةيآلاب كف نلمعأل هللاو امتواتف ىلا, ىلع ترطخ لجو زع هللا باتك
 ناكرأ نم نك ر هيلع ىنبف هب رمأ مث « ني راج 'ماتنشتطب 'متلثطب اذإو د

 ءاحاصد ينو ربخأ : لاقف ميغ ىند نم لحجر ىلا دايز ثعبو لاق . رهقلا



 كك

 ةاملظلا ههجتو نع تم هلا نسم "كاش م امنإ

 ةريك هل الو تورج هيف َسْيل ةقأر كلم هكلم
 رمأو « ةعينصلل امضول كيف ناو تفطلت دقل : لاقو بعصم كحضف

 رمأو : لبق . هرد فلأ نيسيخم تابقرلا سبق نءالو « فلأ ةئاملاب هل

 ديْسرلا هنع لأ مث « هسحف ةيانح ىنج لجر سمي دلاخ نب ىيحي ديشرلا
 ينملكت ناب هل ضرع : هب لكرملل لاقف « ءاعدلاو ةالصلا ريثك وه : ليقف
 لك نإ نينمؤملا ريمأل لق : لاقف « كلذ لكوملا هل لاقف هقالطا ىنلأستو
 « طارصلا دعوملاو 2« بيرق رمالاو « ينع نم صقنب كتميعن نم يضحي موي

 رفظ ليقو . هقالطاب رمأو قافأ مث هيلع ًايثفم ديشرلا رخف هللا كاحلاو
 ىذلا تنأ هللا ودع اب : لاق هملع لخد اهف « هبلطي ناك لجرب نومأملا

 ٠ لاقف 26 ةينملا :.نناك .هقبباف : كلدلا هذ مالغ اي ىلا ريثب وألا ف |
 ىلا لسس ال لاق لام كديؤأ ىتح ىنيقتست نا تيأر نا نينمؤملا ريمأ اي

 : هدشناف تاه لاق ًاتايبأ كدشنأ ينعدف نينمؤللا ريمأاي : لاقف: كلذ

 0 ” عما ل للا ا
 رودقملا اب رب رومصع ةرم قلع زابلا ءزأب اومحز

 را 8 ا سلاح معا و هيفا

 ريطي هيلع ”ضقنم زابلاو هحانج تخت روفمعلا ملكت

 يقلع يتتإف تلكأ "نيكو ةتبش كلثمل يني الل يبام
 نوفثمعلاكلذقيلطاوامرك يفتي كلِدُملا زابلا مميت

 تبقي ةئقل الا كناسل ىلع كلذ ىرج ام تئسحأ : نومأملا هل لاقف

 لحرب ىتأ ًالاو نأ مهضعب نعو . هلصوو هيلع علو هقلطأف كرم نم
 ؛ ىنع ترفع ام الا كمأ سأر قحب : لاق دم اهلف هبرشب رمأف ةيانج ينج
 ابييدت قحب لاق برضا : لاق اهرحنو ايدخ قحيب : لاقف عجوأ : لاق
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 « كل .كاذ : لاق يسلح يندتو ينذأ لهست نأ الا كنم ديرأ ام لاقو

 الق يببلا ناكر . كلذ فرعا نس اسلم هللا سائلا برقأ نم. تاكو
 نب ىلع ىلا فلتخي ناكو « هلام ىفصتساو دارقلا نم لجر ىلع بضغ

 ١ نم هناككو ىبلملا برقا يب تاكو« يديلا كل مكي نأ ءاجر نيطقب
 ك.يكحو ىرشبلا كل : لاق ىرشبلا ام : لاقف اي دئاقلا ينيدملا ىتأف

 الكا ده 1: لوقو مالسلا كنرقي وهو كيلا نيطقي نب يلع ينلسرأ : لاق

 ةارنانو كعاضو كلام درب رمآو. كنغ يضرو كرمأ ىف نيمؤملا ريما

 ااا لاتعرلا هل اعذف 6 اركفتم كتمؤملا ريما ىلإ هنا قدقتا هللا ودغلاب

 2 شتم ركسملا هرحو نم ةعاج عم يلع ىلع ادغو نالمحو ةايبسل رانيد

  هبنج ىلا وهو  نالف وبا يىنربخأ : لاق 7 كاذ امو : ىلع هل لاقف

 + الاقوا قيدلا '!ىلآ ثفتلاف» نع ةاضزو“ يزمأل ىف نيسمؤلا ريما هامان
 1 يلع كحضف هانرشن عاتملا كلذ ضعب اذه هللا كحلصأ : لاقف 9 اذه
 : لاقو ما كحضف ثيدحلا هثدحو يدبملا ىلا فتكا وذ يبادب يلع

 0 اقزر ينيدل ل ىرحأو « هلام هملع انددرو لجرلا نع انيضر دق

 . نينمؤملا ريمأ باذكيب فرعي ناكو « هلصو مث ًاريخ هب ىصوتساو

 وفعلا نسا ا

 فرضي ىبمأف راتخلا تاحما : نم الجو نسزلا نب بضم رمآ : لق

 هذه كتروص ىلا ةمايقلا موي موقأ نأ كب مبقأ ام ريمالا اهبأ : لاقف هقنع

 «هرقلطأ : لاقف يناتق يف ابععم لس بر : لوقأو كفارطأب قلعتأف ةنسملا
 : لاقف « شع ضفخ يف مم ام لعجا ريمالا اأ : لاقف

 سبق نبال نأ كدهْسأ يمأو تنأ يلأب : لاق . مهرد فلأ ةئام هوطعا

 - كلذ هلوقأ : لاق »9 1 لاق افلآ نيسمخ اهنم تايقرلا



 ] اطدن ةينننسنف

 0 < ل مط م

 ىلا تدعو ام ارهذ رد [تنف

200 7 - 20 
 مشن رم تتدج ام دعولا فلتأ نأ

 ١ / 0 5, نانا
 ٍِبِذك اخا يردممو يف ترص نك أ نإف
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 بتذكلاىلإ ى "تمق] اوالعلا ةرصنف ايس

 لوط نأ تملعأ ديعس ابأ اي : لهس نب ليلخلا لاق : يعمصالا لاق

 تلقف « دوقارلا ظلغ يف تمصم ديدح نم اعارذ نيعبم ناك متسر حمر

 يلارعألا ىلإ هب تيهذف « اذه, هثدحن هيلا انب بهذاف ةنرعم هل يلارعأ انه اه
 فراك اذه متسر نأ انغلبو « كلذب تعمم دق : يلارعألا لاقف « هثدحف
 همأ رحح ف هبال ابك هادح وف ةيدايلاب داع نب نايقل ايتأ رايدنفساو وه

 هبتناف هانبتأف لجرلا اذه ةدش انغلب : الاقف « (كنأش ام : امل تلاقف

 :ليلخلا لاقف « اهب مويلا اهربقف ناهبصأ ىلإ (هاقاأف |هخفنف اهمالك نم اعزف
 نود وهو الإ ًائْس انيب ام يخأ نبي : لاق كبذكأ ام هللا كحبق
 لعجو هماعط ىىلا اموق اعدف لم ن٠ لاعلا ضعب مدقو : لبق . دوقارلا

 نوماينم م قلو نع هللا لاق اك :نحم : مهضعب لاقف 2« بذكلاب مهثدحي

 نيب نم ةنيدملا لهأ نم لاحر ناكو : ليق .« تحلل نولاكأ بذكلل

 عستجاف ةئسح لاحو ةوظحب نرعجريف دادغب نوتأي رعامو ةيوارو هيقف
 تملا يل بدألا نم ءيُم هدنع نكي مل مه قيدصل اولاقف مهنم ةدع

 « اب نوسمتلت بادآ باحصأ متنأ : لاق « ًائيش ببصت نأ كلعلف قارعلا
 ىلعي لاصتالا بلط هدادغب مدق املن « هوجرخأف كل لاتحن نحن : اولاقف

 سبل : لاقف 7 بدآلا نم كدنع ام : لاقف ةجاحلا هبلا اكسو نيطقي نبا

 يلا اهعيسي نم ىلا ليخأو ةبذكلا بذكأ يفا زيغ“ءيُش بدألا نم يذدْنَع
 هلمقب نأ ىباف الام هيلع ضرعو هب بحجعأف احلم افيرظ ناكو « قداص



 اني

 ) هم ضص (

 ' ل لو 216 ل ودخل شلل دنحلا نك نحس ىف دعو + لق
 ال .٠ ملسم نب ةستق لاقو . قيدص ليخبل الو « ءافو لولمل الو « ةساير

 نإو اهدعبيو « ةديعب تناك نإو ارقي هناف « بوذك نم جئاوملا نبلطت
 هل -ةءاح مدقي هنا كلك 1 "ةلاسلا لعح دق لحر ىلا الو « ةمسرق ا

 . كرضيف كعفن دري هناف قمحأ ىلإ الو « اهل ةياقو كتحا> لمجيو اهلبق

 . زاذتعالا ةدشو .د.عاوملا ةرلكا بدك نتا قاد نارمأ : لمقو

 ا لمعر لاو .٠ نذاك" كلاب كنلع“ نذكلا نع اضون كانك "؛ لذ
 بذكأ وه لثملا يفو . ةدحاوف هذه امأ : لاق طق تيذك ام : ةفين>

 . كلملا نبا هنأ معءزيف مهنم سيسحلا ذوي هلأ كلذو « دنسلا ذيخأ نم

 « دلب لك يف نوزاتجي مهأل 2« ناسارخ حايس نه بذكأ : لاقي كلذكو
 « بيرغلا خيشلا نم بذكأ وه : لاقيو . هلأسماو لاؤسلل نوبذكيو
 ميرا تا هنأ معزيف ةنس نيعبس نبا وهو ةيرغلا يف جوزتي هنأ كلذو

 اللد يف لبق امو . ..: لثملا ترضي هنو ةليسم نم تذك اره: لاو
 م وهشلا نم

 هم مس ىو 2 ل ا راو ل(

 ا ا يل ا 0 ربا ها ةل ته
 - 0س ه- ه- 03

 : رخآ لاقو

 اتقدص نإو تبذك دف كل اخإ ىتح تفلحو يتفاختأ دفل م سو - 0 2 20-02-70 2 0

 اتفلح اذإ نوكتام بذكاف مالك ىلع 'نئلخت ال آلآ

 : رخآ لاقو



 07 7ةسضسح> ب رك يس جر يي ب >ةنحخش ل” ا مييسن ا

 مال

 « لف لوقت نأ تنس ناو 4 'تمشيت هي ام كتريخأ تتش نا : لاقف

 ةيلهاج يف انيب فلحت مل كنأل : لاقف « هللا لوسر اي يناعت لب : لاقف
 كعب قدلاو +:  لابمف الا: للابد لقت و «© ةرحاف الو ةرب مالسا الو

 ىلِص. هللا لوسر يتأ الجر نأ ىوربو . كلذل الإ تين امان لل

 بذكلاو را برشو ةقرسلاو انزلا لالخم رستسأ يفا « لاقف مسو هيلع هللا

 : لاقف < انزلاب مهف لجرلا ىضمف بذكلا عد : لاق « هتكرت تيبحأ نوأف

 تررقا ناو « هل هتلبج ام تضقن تدحج ناف « تلي هللا لوسر ىنلأسي

 ىلا مجارغ كلذ ,ىف ركفف 2 رخلا بردو ةقربلاب مهف < نزي ملف تددح

 ينم ام عمجأ نبتك رت دق : هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 حلصي ال) : لاق هنأ متلي هللا لوسر نع ىوريف بذكلا يف هل ضخر

 أم حالصإ يف بذكو اهضريل هلهال لجرلا بذك : ثالث يف الإ بذكلا

 : لاق هنأ مهاربا نب ةريفملا نع ىورو .( برح يف بذك و سانلا نيب

 لاق ريمخ تحتف امل هناذ طالع نب جاجحال الإ بذكلا يف دحأل صخري مل
 هللا لوسر اي ىل نذأف ةعيدو شيرق نم ةأرما دنع ىل نا : هللا لوسر اب

 ةكم مدقف كلذ يف هل صخرف يتعيدو لتسأ ىلمل ةيذك كيلع بذكأ نأ

 : لوقي لئاقف هيف نورتأي ميديأ يف ًاريسأ هيلي هللا لوسر كرت هنأ مهربخأف

 لمجف 2« ةلم نوكتف هموق ىلإ هب ثعبي لب ال : لوقي لئاقو لنقي
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع سايعلا نوسثويو كلذب نورشابتي نوك رشما

 : لاقو سابعلا هلبقتساف هتءيدو لجرلا ذخأو « لمجتلا مري سابعلاو لسو

 هللا لوسر فرأ هريخأ مث « ببسلا هفلعأف 9 هب تربخأ يذلا ام كحبو

 لتقو بطخأ نب يبيح تنب ةيفص حكنو ربيخ حتف دق ملسو هيلع هللا ىلع
 : كلذ لعفف يضمأ دعا ةنلفو مويلا ىلع متكأ : لاق مث « اهابأو اهحوز

 اذهب كربخأ نم : اولاقف « هريخأ يذلاب سابعلا مهربخأ ناموي ىضم املف

 . هدضب مربخأ نم لاق
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 مكانا ةلؤص نم عزجتو حاكتلا ديزل بحت ركبك

 : رخآ لاقو

 دن زكا كلاينع نع ينسي ناك ولو

 نالقثلا ا يوركشا لاقف 0 دايعلا 4 َنَمأ 8
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 قدصلا نساحم 5

 لجرلا فك يف عطاقلا فيسلا امف قدصلاب كيلع : ءاكملا ضعب لاق

 بذكلاو « هركت ام هيف ناك نإو زع قددلاو 2« قدصلا نم زعأب عاجشلا

 : لمقو . قدصلا يف مها بذكلاب فرع بحت ام همف ناك نإو لذ

 نراطشلا لايكم بدكلاو « لدعلا هيلع رودي يذلا هللا نازيم قدصلا

 د ل رجوأ ينيدحأ ام : كامسلا نبا لاقو . روملا هيلع رودي ىذلا

 00 دكا لقاملا كاهي ل ىلا د1 شك لاق . ةننأ هكر ىلا ديرك
 : يبعشلا لاقو . راعلاو مثألا هيفو فيكف « ًاقتقح كلذب ناكل ةءورم
 ثيح بذكلا بنتجحاو « كعفن هناف كرضي هنأ ىرت ثيح قدصلاب كيلع

 ٠ عوضخ بذكلاو زع قدصلا : مهضعب لاقو . كرضي هناف كمفني هنأ ىرت

 هللا ىلص هللا لوسر ناف هنع هللا يضر رذ وأ مهنم قدصلاب موق حدمو

 سمشلا تعلط الو « ءاربغلا تلقأ الو ءارضكلا تلظأ ام) : لاق مسو هيلع

 يذر بلطملا دنيعا نب ىنافلا مهنمو .( رذ يىبأ نم قدصأ ةجه يذ ىلع

 هدنعو ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر ىلع علطا هنأ ىور هناف هنع هللا

 هللا تا لاق 4 معن : لاق سابعلا كمم اذه : يربح هل لاقف ليربج

 هل نأو قداصلا هللا دنع همسا نأ هملعتو ماللا هيلع أرقت نأ كرمأي : ىلاعت

 مسيتف < كلذب ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر هريخأف < ةمابقلا موي ةعافُم



 ع رق ا 221

 نَم مرك ال صفحابأ نإ تاق دق
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 0س ايف يما شت

 ٍدَقَص نم كاطغأام لبق اذإ ىَّتَح

 يسار امدْنع يلاح نس نم تاطاط

 : رخآ لاقو

 يملادم طيح انك ثلا
 تاقف .حدمت مزاح الأ

 ينذأ ناضمو يف سانلا يناري
 5 اذ ناك كلذك خرفَت الف

 ٍبتَعيفو مالم يف ًالاقَم اولاقف
 ءاعو

 ارذعم

 بك ىلع ىنيس تبرج ارمأ نوبه
 : رخآ لاقو

 -م- 0ع ١ مبا تا

 ناجم مع نب في هنكل نمت وذ دْمَحلا نأ ملعي ناهثع

 جر اوحّدمت نأ نم يالا أ ساّنلاو

 رئانعإ را هدينع انك كح

 : رخآ لاقو

 30 3 4 > ِ اا بأ ميدتلل ٠

 جدلا لم نم اثبخو
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 ركاش ريغ ىلإ ناسصخإب دوج َنَمهاَرِجاذهورهتملا ىو قف

 ملف ةاّس هل برفو هن امخ ىلا هلمت>اف تو ورح يبا رعأ باصأو : ليق

 لاقف . اهلثقف ةاشلا ىلع ُس مث ريك و نعم 'ىح اهنمل نم صنع لزب

 كلذ زك ذب يبار ءالا

 7 كب 9 3 3 ةك 9

2 2 2 

 ا تبدأ ا 0 ءاوس 0 ابا ناك ل

 + ققناآو تا كلك ا :ةكلطا نيمارع لكلا

 ور

 اَبلَك ا ونس ام محلا باولمعولو "نعني نك اي انك ونس

 : رخآ لاقو

 "فاك ههشلبف هك لا 20077

 احلا رولا  نذنلا نب .نامعنل قب ناكو 2 ناشي لثلا نرش

 : هيف ليقف © تاهف هالعأ نم هب ىمرف هلثم هريغل ينيب نأ هركو

 بن َداَذ ناك امو رايس ءازجب مهئالب ها دعس اير

 )١( : راشب لاقو

 سانلا نم ييْدَمْسَأن لوقأابف يب ذك لاح يلو َكِيَلَع يبثأ

 : اهوأ و . ةيهاتعلا يبال تايبالا نأ روبشملا-(١)

 يسالحو يحص يف كتيتأ ينا سادرم مرقلا نبا ايو ءالعلا نبا اي
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 كلذ نم 4 قالخالا مراكم ىلا همسمب و ركشلا ةيلاطم ك|رت مدقي نم مومو

 ضعب لاقو « ةأفكملا لجاع كركس هفورعع رظتنا نم . رهمحرزب هلق ام

 قحمم ةعينصااب ةلاطتسالا كلذكف ماعنالا ةدام عطتي رفكلا نإ : ءامكملا

 ةفيرشلا سفنلا ناسو ةرهاظلا مراكملا نم : ةديبع نب ىلع لاقو « رجألا
 راثكتساو ةأناكملا بلط نع ةمهلا عفرو ناسحالا ىلع ركشلا بلط كرت

 ١ ايس ديزمللو ايدؤم قحللو امل

 (هدض)
 بقعي ماثللا ىلاو ًاريخ بقع ماركلا ىلا فورعملا : ءاكملا ضعب لاق

 هنم برشتو اْواْؤأ بقعيف فدصلا هنم برشي رطملا لثم كلذ لثمو ًارُس
 عا_نطصا ةوادع لك لصا اندجو : نايفس لاقو . امس بقعيف يعافالا
 ءامخ تلحدف اعمض بارعالا نم ةعامج ىواثآ "؟ لاقو ماثللا ىلا فورعملا

 يب تراجتسا دقو لمفال تنك ام : لاقف « ابحرخأ اولاقف مهم خي

 مانق تُساع ىتح اهقتسب لعجو احاقل اهل رضحأف اليزه تناك دقو اوفرصناف

 : كلذ يف مهرعاسش لاقف . هتلتقف هيلع تبثوف موي تاذ خيشلا

 هلقأ ريغ يف فنورعملا عَسصَي نمو
 و . 3

 رماع مأ ريجم ىقال يذلا يقالي
 اولا .حاقللا نابلأ نمت هباب تخانأ امل ال ماقأ

 : .٠

 ضاظأو امل بانأ هنرف تنكس لم اذإ ىف | 0
 م -

 اسس داس
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 هللا لوسرل ليقو . يدبع نيبو ينب فرعلا بهذي ال يدنع عيضي ال ريخلا
 ايف رخأت امو كنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق سلأ مسو هيلع هللا ىلص

 الحر نا ) ثيدحلا ىفو . ًاروكش ادع نوكأ الفأ : لاقف « دابتحالا اذه

 دجلا كل اير مهلا “« مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ ةالصلا يف لاق

 بحاص متيأ لاق ملسو هيلع هللا ىلع فرصنا املف ًايكز ًايبط ًاكراص ًادنح
 اكلم نيثالثو ةعبس تبأر دقا لاقف هللا لوسر ا! ١ انأ مدحأ لاق ةملكلا

 "1001 تاحرد_ لوا؟ةبعللا نانبن : ليقو ( الوا ابكي ممأ نوردتب

 هذال كرفك نم رفكي فورعملا : هنع هللا يضر ىلع نينمؤملا ريمأ لاقو

 : كلذ يف لق دقو « نيركاشلا ركشأ هيلع كركشي

 00 ل ا دي ل
 ةوكش 3 رروذفكت ابلمحن تناك ثيح منغ ف ورعملادي

 2 تو مرا ل د 5 6 5 2

 ريكا رقك ام للا دنع" دارج ال" ناركاشلا ذبف

 كرتالا اهيلع ركشف ةمعن دبع ىلع هللا معنأ ام : ءاكحلا ضعب لاقو

 لمن م هللا ركش نع يخارتلا دنع : ءاكطلا ضعب لاقو « اهيلع هباسح

 ةثن اعل 0 م ًاريثك ملسو هيلع هللا ىلع هللا ل لوضر ناكو « مقنلا ملاظع

 01 كسي لعف ام

 ندم نإو كيلع ' يدب د كير

 ا 31 20 كنلَع 7

 ىرحجأ اذِإ هللا نإ ةثشئاع اي لئاقلا قدص : ملسو هيلع هللا ىلع لوقيف

 مل : ةمرلا يذل ليقو « ركاشب هلل سلف هركشي لف ًاريخ لجر دي ىلع
 مر كأو يعجضم أطو هنأل : لاق 5 كحدمب ةدرب يبأ نب لالب تصصخ
 1 يركش ىلع يلوتسي نأ ىدنع هنورعم ريثكل قحف يلد قيبحأو يساح
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 كاذ نمو .هركنمو هتلاد طقسدلف هزع ءاقب بحأ نمو فكيلف ةلزنلا بحأ

 : فورع٠ يف هرككل لجرا لجر لوق

 مك ل 92006 ما

 ةدون كنتم كقللا تتحلل
 2: 5. ىو . 0 1

 :ناورشونأ ىرسك لاقو . كلقأل كنحت ناك وأ كاظأل كقوف ناك ول اح
 كنح رصتخاو“. .ركشلا ىلا لمشلا هل لمح هنأل ركاشلا نم للا 03
 : لاقف دحاو عارصم 5 اذه نسف نبا

 0ع : 1 نك ع انا

 المفت و لوقن نأ انيلع نامل

 كماع معنأ وم زخسا : ةارونلا يف بوتكم 1 لاق دور يلأ قم ىنهانلا

 ترفك اذا اهل ةماقا الو تركش اذا معنال لاوز ال هناف كركشسش نم ىلع معنأو

 هملع هللا ىلص هللا لوسر لاقو « ريغلا نم دا 1 اا ىف ةدايز ركشلاو

 نيدلاو|| ىقوقعو ردغلاو ي غبلا ) : ةهيوقعلاب نوحاص لحاعت نحو ملص و

 رامحالا لا و رم ةئيطألا دشنأو 2 لتحل ال فو رعمو محرلا ةعيطقو

 : هدنع

 7 حا خ05 عارص : ما مبا © م

 هّيزاوج مدعي اال ريخاا لعفي نم
 5. 1 ل

 سانلاو وللا نان: قنرعلا بهذي ال

 عدصب نم : بوتكم ةاروتلا يف لاق 5؟ كلذ فيك : رمم لاقف ؟ ةاروتلا
 - ابل
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 ”و عفا : نارا هر وثماو /كاناف ا ةرثللا هيلدا ل ترغاصتو < ارق
 ناف « حدافلا أطخلا ىلا ماهتسالا كادأو كلاملا كيلع تفلتخاو بهاذلا

 ليلج ًادبأ هبحاص ناف دادبتسالاب كيلعو « فعضتسم لذتسم اديأ اهبحاص
 يىوذ نع تدغتسا ام كلذك لازت نلو « رودصلا يف ببه» نريعلا يف

 عضعمضتو كناكرأ ك- ب تفجرو نويعلا كترقح اهلا ترقتفا اذاف لرقعلا

 ةحاحلاب تفرعو ريبكلا كب فختساو ريغصلا كرتحتساو كريبدت دسفو كنان

 ىلع رصتقا نمو . لقعلا ريزولا معنو معلا راشتسملا معن : ليقو . مهلا
 جاجحلا ىلع هب مدقف ل عم جيرخ هناف يعشلا ةروشملا نود هبأر

 يردأ ال : لاقن ىلع عا ها لاق اجمل 56 ملم يلأ نب ديزي هبقاف

 لاق < هباحدأ ةفاك هماع كلذب راشأو هماع تردق اع رذتعا نكلو ريْسأ أع

 تماسف اولاق ىذلا ريغ هللاو تيأرو ممتروشم تفلاخ تلخد امف : يبعهثلا
 ريغب رذتعأ نأ يفورمأ دق سانلا نا ريمألا هللا دبأ : تلق مث ةرمالاب هيلع

 دق قحلا الإ اذه يماقم يف لرقأ ال نا هللا كلو قحلا هنا هللا معي ام

 هللا كرصن دقلو ةرربلا ءامقثألا الو ةرسفلا ءايوقالاب انك اه انضرحو اندهج
 03 طار كييف ترفغ نإو انئيونذف تولع اف اني كرفظأوا انبلغ

 هفيسو انيلع لخدي نمم الوق انيلا بحأ هللاو تنأ : جباجحلا لاقف « ائيلع

 « يبعس اي نمآ تنأ تدهش الو تلعف ام هللاو لوقبو انثامد نم رطقي
 الا فردا ' تدلشماو  ريسلا كدب هللا و :تظتك ١ نيالا يأ ول

 . تفرصناو « تقدص : لاق افلخ ريمالا نم دجأ ملو نارخالا حلاص

 مل مانع وب

 ك_وحو ءامرثساو ةةوعمسسل ل نم كرس نص : ءاكملا صعب لاق

 نمو رك يلف معلا ن< دايدزالا بحأ ن٠ : لهص نس لضفلا لافو 1 ةعائقلاب



 احا

 مير . 1 1 : 10 "ند هاا ع هت ماا

 ميضأو ىثف سانلا دنع كلرسف اهرس كسفنل_ "ظفحت مل تنااذإ

 : رسأ لاقو

1 5 4 1 0 - 1 5 1 

 ميدم يرسل موت يممدو 5مل رارشال موتك يناسأ

 يىوملا تنتك عونمشلا الولف
: .2 0 

 عومد يل نكت ل ىوملا الولو

 ىضق ك- 6و ديدحاو ادمن ةاشتسإلاو هدر لجرلا راختسا اذأ . لاق

 ريثما نم ةروشملا قسح : رخآ لاقو ب بح أه هرمأ ْق هلا يصدق و هملع م

 حفصأف تردو اذاو 4 محصناف تروستنسا اذا . لمقو | ةيضللا قىح ءاضق

 ِ 00 لاقر 1 ةنام ار هظعو نمو هنا ايد هال ظعو نم 4 لمقفو

 . هرثتساف كيخأ عم كلقع فصن : رغآ لاقو . ةاحن ةروشملا ماصتعالا

 ةرودملا : رخآ لاقو . هيأرب هكلهأ اكاله دسل هللا دارأ اذا : رخآ لاقو

 نادل اىلا؛ يارا نتافا ءاسشلا 'ةرردموا كان: :لاقوا + «ىازلا جاج وعا موقت

 . نهو يلا نيَمْرَعَو

 ( هد.ص )

 كبحاص فاعضتسا الا ةروشملا يف نكي مل ول : رملا لهأ ضعب لاق

 هيك ايام ءاقلاو ةهروشملا هدفت م مارطا بجول هملا كرقف روبظو كك

 يدنع ناكو افصض يدفن دنع تنك الإ ادحأ ترثتسا«014و1#



 + م

 مود'رَم بابلاوهحاتفم عاضالق نلف هل ركل ف يدنع رلاو اول 9 ا 0 ل

 : لاقذ « ة.دع 3 هرهس عاذ دقو ىديملا ىلع ةهاتملا ونأ لحد : لق

 لاقف © كرس ةعاذإ ف تاما الو كح 5 تشيله

 اهب ان 0

7 4 
6 0 

 مس نأ معد نك نم

 . - 0 ع 01
 ت 361 وبيذ رفسلا ميطتأس وأ

 2 9 . 2 هوإ ه 2 من نتف 7 00 3 و
 0 دف رسال ىذا ذأ نم  هربقب لاجرلل بلغأ بملاا

1 9 - : 2 2 

 نلاولتم و 9 مع ىتفلا الإ 2 تلف كدلا ين ه ادب اذإ
 ف ا 1 ل ل ل

 ”ىولقو "ا هموتت ' الفحم ىروهاذ ل 5

 كانلصوو كرس ةعاذإ ىلع مااردع" ذه : لافو د رغم يدها ن.صتتساأف

 لكل : دايز لاقو . هتءاذإ نم نسحأ رسلا نامت نا كرذع نسح ىلع

 كرو 4 علا ةعاذأ ٍ _ 'راثلصح م6 تعدتا دق سافلا ناو قد ريش

 باو رحرب يو رخأ ا نبلحر دعا 0 عّذوم ارنا سدأو 4 ةديسصتلا

 نامودعم امهو ه.سح هيب نوصب لقعو هسفن يف فرش هل يوايند وأ « هللا

 اى يس نع لاحرلا رودص تقاش باهلا نلاقاو رهدلا | ده َّق
- 

 رعاجلا لاق 3 14 00 نع قسعت

 هنامتك نع سانا هن اك رح تح رصف روقولا مَدك اكرآو 1 3 ب 2 قه ياك َّ ع 3 *| ما شا ىعخ -
 1 ا همر 1 يراسل

 هزي ىنفلاا مرح اهراو هتوكسإ ىتغلا قزر ابراو

 : رخآ لاقو



 اخ

 ساون وبأ لاقو

 كيا تروس مك

 2 أم 590 سيلبإ ديلا

 د ع ننحأ : درمملا لاقو

 يلع نينمؤللا ريمأل

 اجلا ةاشوث نإ هكر

 كيلإ الإ لوس ل |
 : يبنعلا لاقو

 هدنع يكمل يسب بحاسي و

 :اىلع توام

 : زارشألا تناكْرتف

 ايلا كرس َرهذلا ند الق

 طورت رس

 ا 258 2

 : رخآ لاقو

 رطخت يذل ك* الإ سلا مكي ال

 ساكلا هكناءحا وادو

 8 ل يك

 ساثلا نم سالب ىفاذأ

 قدر اةديما رثكاو  نامللا  'ظقعع

 : ههجو هللا مرك بلاط يفأ نب

 احيحص ايدأ نوكازني ال ل

 قم ليلي نارن قيراحم

 قرم ام نامشكلا نم باث
 قرش دماج الا يرتسو ارم ا

 قمحأ 3 هّمعدأ ن | كنف

 قف ولا بيدألاَلاقاملؤقلاّنم

 مياس قبض أر سلا عدت

 موتك سانلا مارك دنع سلاف
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 7 هللا ىمع نم تأفاك امو اههذم ريخلا يف اه انعاف.ندك اب. رس
 ايز ممناف قدصلا ناوخاب كيلعو هيف هما لج هللا عيطت نأ نم لضفأب
 لاببق" سنع نإ مدهارلا | قدعو 00( ءالبلا دنع ةيصعو ءاخرلا دنع

 ام لمذ ىتح هيتكو رسلا هنوصو لسم يللأ يف موي تاذ روصنلا ترك اذ

 7 دشن 8 نعم

 0 اركلا يلامهك رق مورمزجب |هحتتفأ مل ا

 اال كلا اندر احلا نم ةنقن لسااعمالا رو
 ا 0 1 74ج 0 أ 1

 رساجَتم ةمادقم ابلثم ىلع ىننأ نادم هانفأ تملع ادفو

 + ملا لاق

 0 9 , 2غ 0 7 : . و ' ا وا

 0 سر قرح نب 1 هله ا ١ نيشفت 0

 ا ىتح نازنكلا يف تاز امو

 مجغأ 00 57 املا 0 رم

 ىنلتناو ةاشولا لوق نم مللستلا
0 0 1 
 مللسي رهدلا ىلع ىح لهو ٍتملَس

 ايفو  هرتك ١ ىف ىو تيما رافيشا واخت زمأ
 ركطظت امك يضل تظل" كيلع اق دنمأ 1 وتو ا 1 1 7 ا



 هلمهأ 1 نم موتكلملا 00 امف

 ايهنيجكا عابس : ناوشألا . ديبقع .اذإ
 ع 3 0
 ها فافع وذ ال

 0 ١ ؟راوسصسسم»
8 0 

 4 2 1 3 » 2 ٠

 اهريخو سفن قلص هنم كاذ ىلع

 عسبرأب يلاط يىفآ نب ىلع ىلع تنعأ .:. تافش .ىنأ نب ةيواعم لاك

 ناكو ىرل انوك تنك و .ازس مكب ل ةَنلع ةريظ ةلخر من 4

 كيغلأ يف تاكو ' كلذ ىلا ردابا تنك و ةأجافم ,رمالا .هثجاقيا ىتسا نإ
 ىلا ملا _تيكتو 'انالخ ' ميلقاو ادنج .عوطأ يق تنك و افالغ مدشأو دنج
 : لاقي ناكو . هنع قرفمو ىلإ عماج نم هللف تكس ام تللف هنم شرف

 « هرش نم ةمالسلاو هتحاحن رفظلا : نيتلمضف ىدحإ هنامتك نم هرس متاكل

 لا قو . هللا رفغتسلف ءاسأ نمو 4 هملع ةنملا هلو هللا دمحملف نسحا. نمش

 ريصلاو ةمادنلا كيقعي كرس كؤاشفإو ةمالسلا كمقعي كرس كنامتك : مهضعب

 حبقأ ام: مهضعب لاقو . هئاثفا ىلع مدنلا نم رسبأ رشلا نال 04|

 نم هودع نكميو هيفخبف صرصللا نم هدب يف ام ىلع فاخم نأ ناسنالاب

 ميوقت نع زجع نمو « هيحَأ رسو هسفن وس نم هبلق'يف ام ءزال
 تيشفأ ام : ةيواعه لاقو . هل مقتسي حل نا هسفن الإ نمولي الف هرمأ
 ح_اوج هتعدوأ الو فسألا ةدشو مدنلا لوط ينبقعأ الا دحأ ىلا يرس

 : ليقف ةعفرو ءانمو ارك ذو ًادحب ينبسكأ الإ يعالضأ نيب هتيكحف يردص

 نم هاك تنك ام : لوقب ناكو . صاعلا نبا الو : لاق صاعلا نبا الو

 : ملصو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقو . كقيدص هيلع ربظت الف كودع

 نم ن.ولب الف ةءهتلل هسفنن ضرع نمو هدب يف ةريذلا تناك هرس متك نم )
 هنم تحرخ ةمكب نظت الو هنسحا ىلع كيخا رمأ عضو نظلا هب ءاسأ



 يل

 دقعنأو ) يمهل تزهو يبلط 00 رداقلا تدلغابو ريصلا تفلاو

 : كلذ يف

 م 0 0 2 0 هم «٠

 0 نامثكلاو مازحلا تكردا

0 

0 1 :. 
 ا ف مهيلع ىع ل باز اكن

 1 ا "ل 1 ا 0

 اودقر دو .ماشلاب م2 م ف مؤقلاو

 0 ل ا < كا
 يح مولبق اهم ل ٍةَمْو نم اوهتناف فيسلاب موب ري

 "ا ا صو د كيش ا : 2
 كالا امدحنو ىلو ا مأنو ةعبسم ضرأيف امنع عر نمو

 الاصخ ىنبنح + همملع لحد )ا يبعشلل تاورم نب كللا دبع لاقو ٠ لاق

 ادهأ يدنع نباتغت الو ةيذك . ىلع ؛ نيرحت الو يحد. ىف .قيرطت ألا انين

 ىلع اونيعتسا ) : ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لاقو . ًارس يل نيثفت الو
 يدبزيلا دشناو ( دوسحم ةمعن يذ لك ناف رسلا ناتكب مجئاوح ماجنإ

 : كلذ ىف

 8 21 ضاق كرا ّ 3 ربا ل

 4016 اذإ رس نسم اير | مجنلا

 و 6 مل ايأ 0 : 1
 ءافونأو عالسأ سلا “ىلع يدب

 هريغ

 اهربض هيلع 0 < يوطي م ا



 ا

 رخآ لس و 6 همم لضفأ وهف يس نع هل رثع امو تمصأاي قطنملا دع 0

 هللاوو يعلل اهلحأو ناسلل اهدسفأ ام ةتك اسملا هللا ىزخأ : لاقف اهبنع

 5 هل ىقيقو 4 جيفرعلا ساب ْق راغلا ن< ىععلل مدهأ ىح جارختسا ف ةارامدال

 نيسسم 1 لقأ أهمف م 5 7 ١ ل 1 مدلا 0 ةارامملا ُْق م تفرع دو

 : ءايكحلا ضعب لاقو « ىعلا هرسيأ ءاد دلوتو اللع ثروت يتلا ةتكسلا

 ةلوقاىف طرفأ نيمو © نره هتك رت إو نرم هتنرم ناف رشع نانا

 يلأ نيبو هنيب ىرج هناف يزورملا مارهش نع يكح ام « رحلا» ليقتساف

 : مارهْس هل لاق نأ ىلا هرواحي ملم وبأ لاز ام مالك ةلودلا بحاص مرسم

 ارسل لبقأو هنامل 4و قبس م ىلع ما رهس مدن و مقحم وبأ 00 ةظقا أ

 أطغأ هوو قبس نال : لاق ملم وبأ كلذ ىأر اهف « الصنتمو اعضاخ
 ىلايتحا لوطن يسفن ىلع كتأرج يفأل « ىل بذلاو ناطيش فضغلا اأو

 كلملا ايأ : مارهش لاق « لاح لك ىلع كل :رفغ دقو 2« كمي رذعلاف

 نسل ”ىنذ ' مظع ناو: لاق: ؛ لحآ : لاق ًاوورغ نوكت ال كلثما وفن

 ءيست تنك معا 100 وبأ لاقف « راذتعالا يف جاو نكس ىلق عدي

 1 ثاأسأ يلا اذاف » نسحأ انأو

 رسل ناهتك نساحم -1

 الا هباحصأ نم ءيش لك لمتحي كلملا : لوقب روصنملا ناك : لاق

 كرس : لوقد ناكو « كلملا يف حدقلاو مرحلل ضرعتااو رسلا ءاثفإ اثالث

 كريغ هيلع علطت ال كرس : لوقي ناكو « هكلت نم رظناف كمد نم
 : ملسم يبأل ليقو « موربملا مربي يتح رسلا ناك رئاصبلا ذفنا نم نإو
 مازحلاب ترؤتاو. نابتكلاب تيدترا :..لاق. 5 زمالا: اذه تكول هلآ يأ,



 اقر

 ينامحمرلا ةدسبع نبا ناك : مصعب لاقو «© نسحبف تصب ا

 فيرحت نم نامأ تمصلا : لوي فيناصتلا بحام حيصفلا ركتملا
 وبأ لاقو < لوقلا لوضف نم ةمالسو قظنلا غيز نم ةصعو ظفللا

 كلم صرحأ توككسلاب ظلا سامثلا ىلع نك : ىدبهلا بتاك هللا ديبع
 « منغف لاق نمك ناك لف تكس نم : لاقي ناكو « مالكلاب هسامنلا ىلع
 ىف قاعبنالا هركت ىللاعت هللا نإ ) مسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقو

 مك و : ليق « ( هتحاح ىلع رصتقاو همالك يف زجوأ أرما هللا محري مالعلا

 لوط كمالك لوأ يناسنأ : لاقف هلاطأ مالكب هلتق دنع طارقس لجر

 لاقف هتأرءما تكب لدقمل مدق املو < هتوافتا يمهف هرخآ قرافو هدبع

 ا لتقأ نأ نام تنك : لاق ًالظ ىلتقت تلاق ؟ كليك ام ١ اه

 ١ لاقفا هلع تلح 09 يتم هجم لقا بلبملا لجر" مشو  الاطا لقا ذا
 مياقلا نب ةلس لاقو © هنف نسل اي هنأ نأ تفرك و هيوابص فرعأ ام

 هللادبع انأ اي : لاقف هملع تلخدأو قكوتملا ىلا تامح : لاق رييزلا نع
 الفأل < ةيندملا هثف نما هلت قمع تا زتاملا ىف كا هللا دنع 1
 '0 لام هب رثع دقو بهذ نم. لسن هو ىف لأ د ضف 0 00
 : لوقيو « مدلا لسغي لعجف

 هناسلب ةرشثع نم ىتنلا باصب
 لجرلا ةرتع نم هرملا باص َسْفَلو

 ِلْبَم ىلع ايت لج رلاب هن رثعو هسأرب يما هيف نم هن رثعف
 . هلم ملعتأ نأ ديرأ نم ىلا تممض : يسفن ْق تاقؤ

 م

 قسطنملاب نتنيصلا دع "1 ا ىطللا نع ءاكحلا صعب لكس .



 : رعاشلا لاقو « هك اله ىلع هطلغ دقف هلال ظفح

 هلكز يف كالا ل نإ ًادبتجُم ناسألا ظفح َكيَلَع

 ناسنللا مرج ام رهمدلا حجو ا 37 0 حرجو

 ناسدللا حرج ام ماَلِي آلو ماثتلا امل نامطلا "تاحارج

 راك

 قطنتملا لكَومم َءالَبْلا نإ يلتبتف ُلوفت آل كنال ظنا
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 للاقم“ نانيل :نم نجني هوحأ - .هتاكم تنلع يهمل ||

 لفقأف تنك امتيحد يدل عب ةنلاوق كيسي ديل اًءم كيف ىلع

 سوق نع تيمر اًمنأك تاك عبرأب كوللا نم ةعبرأ لكت : ليق
 « تلق ام در ىلع ىنم ردقأ لفأ مل ام در ىلع انأ : ىرسك لاق : دحاو

 « اهكلمأ تنك نإو ىنتكلم ةلكب تملكت اذا : دنحلا كلم لاقو

 كلم لاقو « تلق ام ىلع ت.ءدن دقو لقأ مل ام ىلع مدنأ ال: رضش لآ

 ©« لوفتا كرت ىلع مدنلا نم دُسأ لرقلا هب ىرج دق ٠١ ةبقاع :) نيملا

 نم هلا بحأ عامتسالا نوكي نأ ناسنالا ةفاصح نم : مهضعب لاقو

 ةدايزو ةمالس عامتسالاو تمصلا مدعي نا هناف هيفكي نم دجو اذا قطنلا

 رداق هناف ن.ح لوقب نأ ىلع ردق نم : ءاركحلا ضعب لاقو « ملا يف
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 تلا هناا هلا نما رش ننيليملا و( هال اكدح ناو عفا لو

 5 لاه تالق يصق نب رادلا دع نم 5-0 بتنا شيرف لو

 كاتصفأو موزع كتمزخو اه كب تمعح و ةممأ كاتمأو مماه بأ 08 دقأ

 ل ف . اوهرخ اذا قلغتو ارولخو اذإ حتفت اهراد دبع كتلمحف ىصف | مق ا تو 111 "ويملا ذه زار دبع كلااشتلا

 : لئثاقلا نم سارف انأ ان :' هل لاقذ رعاشلا ةفلخ ىأرف قوزرفلا رمو

 و 1 / 00

 هاشم نيئفال نْيقلا ا نيقلأ وه

 مهادالا لدحلا وأ يحاس 0 7 وعرب طفلا

 : لرق ىذلا : قدزرفلا لاق

 هاشم صا آل صّدلا ناو صّنللا ره
 .مهاردلا رطل 0 رادجح 6

 افاق هناك ينعي - هنكف نيب لحرلا لتقم : يفصص ن مثكأ لاق

 بلهملا لأقو « ةطقال ةطقاس لكل : لاقو « لوص نم دّسأ لوق بر

 هترثع نم موقف همدق رثعت لحرلا تدحو .ناف ناسللا ةلز اوقتا : همنل

 نم ةلخ تسبل : ديبع نب سنوي لاق . هك اله هيف نوكيف هنال لزيو
 ريخلا عاونال ة_ءماج نوكت نأ ىرحأ يه لجرلا يف نوكت ريخلا لالخ

 كلا شانلا . رشمم' .اب ١.:' ريهز * نبا ةماسق  لاقو :.: نانللا ظفح نم اهلك

 .ركفا اي باوصلا ىلعو تمصلاب مالكلا ىلع اوئمعتساف 3 رع وك ١ ممالك

 ' نمو هءدق عضوم ظفحم مي هناسل ظفحم نأ قإفاعال ي : لاق ناكو
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 1 10 عسر

 ناف رضغاح باوج نم ىلإ بحأ ىلاعت هللب ناعالا دعب ديعلا ىتؤي ءيّس ام

 . ايد نكي مل بقعنا اذإ باوجلا

 ( دبا

 ورمحجو ردب ل ناقريزلا ملسو هيلع نا ىبد نا لوسر كديع عمجا لاق

 هنا ُدْا' لوشر "ان .يمآو -تنأايلأب : لاق ناقريزلا وربع ركذف مشهالا |
 هربظ ءارو 1 عنام ةيضراعلا دب دس هينادأ ُْق عاطم فكلاا داوح ماعلا

 نم رثكأ ينم فرعيا هنا هللا لوسر اب يمأو تنأ يبأب : ناقربزلا لاقف
 ةءورملا رمزأ اذه نا هللا ين اب هللاو : ورمع لاقف « يىندس# هئكلاو اذه

 هللا لوسر ةهلعحو ْق ةهاركلا ىأرف « لاخلا قمحأ معلا مثل نطمعلا قمض

 يف تبذك ام هللا لوسر اي : لاقف « هلوق فلتخا امل لو هيلع هللا ىلص

 تدع دب وما. بلف "تديخو ينكلو ىارقألا يف تقدو دنلو ىلوألا

 5 ملمس و همأع هللا ىفبطص هللا 000 لاقف قو 5 رعأ م و ف 1١ تاطخسصو

 نب دماولا نأ اوركذو «( امكحل رعدلا نم نإو ارحل نايبلا نم نإ )

 ىفقسسو لاق 5 ددعلاو ةورثلا ىلع كيلغ 4 بلاط يملأ ل لمقعل لاق ةمقع

 مد نس< نام فن كيقدُس نإ هاو اانأ ا ؛ دماولا لاق" ةنملا ىلا كايإو

 2 رسدملا حينمك م لأ اعإوو5 شر رقلو كلل لها مق لاق « نامئع

 هلل نق ىف اوكرتشا ضرألا قهأ نأ ول ىرأل ينإ هللاو : ديلولا لاقف

 لاق . كيبأ ةيحص نع بغرت امأ الك : ليقع هل لاقف « ادوعص اودرول

 ناوفص نب دلاخ لاق 9 كلميسا ام ناوفص نب دلاخ نششيرف نم لجر لاقو

 ناوفصا كابأ ناو دلاخم تنأ ام بذكل كممما نا : لاق « متهالا نءا
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 0010 انس ج6 7 ا حما جان اقم ا 170

 ىلإ كسك ١ ىلا ىلا تانك تناول لع انا تأرفو : ةليق انل توملل

 دلع هلمغ االماع لا اكشف < ٌريؤربأ ىرسكا ىلع" لجولا» لخادم لاق

 قيد نبأ 0 كدي يف يع 1 : ربل ذل لا ةعمض

 "ساو ةنسا اهنم لماع لك أي نأ "كنلع 'انم :ةئس :نيغبوا !ابلك أت تنافا: لاق

 4/9 !ةدحاو .ةنساكلا» :ررشن ماري انك اي تأ كلا. لما تاك اموال لاش
 ةماظمب تلخد : لاقف ةتافثلا هتنكمأ جرخ اهلف هوجرخأت ءافق يف اوعفدا

 . هتصاخ يف هريصو هتعمض درب رمآو (ءووزر : :ىرسك ١ لاقف قيللتما تيل

 دعس ؛تنأ :١هل لاق ةيواعم .ىتأ نيخ ئدتكلا ةرم نب دضس نا : لاق

 "ا اةيسلا' :لحعدو:.: لادبق ا. ةون كل ا «© دعس نيام ملا ريمأ : لاق

 0 يلا ناب 3. لايف ١9 فعلا «تنأ < .لاقع « :تومأملا لع ىدزألا نا
 بلطملا دسع نبأ سابعل لمقو : لاق" . ا نبا انأ نينمؤملا ريمأ

 ةالصاا هيلع وه لاق 7 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مأ ريكا ٠ كن

 انأ بلاهملل جاجملا لابتفو ": لاك“ لقا تدلو انأو ينم ريك أ مالسلاو

 :قدنمق . هنم ةماق. طسبأ انأو :لوطأ ريمالا : لاق © تنأ مأ لؤطأ

 ن٠ تلاق 9 زوجعلا نمم : اهل لاقف لمث يىنب نم ةأرما ىلع يدبملا فقوو

 يذلا : تلاق متاح لثم رخآ اهيف نوكي نأ اًئيط عنم ام « لاق ؟ ءيط

 : ليق « اهلصوو اهوقب بجعأو كلم رخآ اهيف نوكي نأ برعلا عنم

 اومدق املف ًادنو هللا بءصم هجو ريبزلا نب. هللادبعل قارعلا رمأ قثوتسا انو

 لاقف « ماشلا لهأ نع الحر 5 ةسمحخ لكي ىل نأ تددو مه لاق هملع

 قلعو ماشلا لهأب تقلعو كانقلع نينمؤملا ريما اب : قارعلا لهأ ن٠ ىقحر

 -. نععألا» قرف الا العنان قزعأ اغا تااوزسا ول انو عاجلا نا
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 هللا د2 ميلا كناحاو مهيلع كفطعب نينءؤملا ريمأ اي مهرجأف دادجالاو

 لاومالاب نومأملا مهيلا هجوف لاق . مهنم رككشلا زع كبشمو مهنع كئناكم

 هلل مرح لهأل نينا رح حا دمع ىلإ بك و ةريثكلا

 ا ان عبتم وهو ةتيعن بمب مدخنأو هتمحر بلقب ماكف ننمؤأ ا ريمأ

 ةحص ىلع همزع تبشت يف هللا نذأ نا الحآو الحاع مهيلع هفلخي امي مهيلا

 ياا لاومألا نم ةكم لهأل ا اذه هباتك راصف لاق . هشن

 همفعتس دلاخ نب ى-حي ىلا ثعْمالا نب دمح نب رفعج بنك و لاق . مهلا

 لوخدلا لأس نم ركش هنم جورحلا ديرأ ام ىلع كل يركش : لمعلا نم
 يردأ ام : يلعوللا ميهاربا نب قاحسا ىلا ماشه نب ىلع بتكو لاق : هيف

 تيلط يذلا ءاقللا ىل ثدحي مث يفتش الو يقتلأو قاتْساف بيغأ علصأ فيك

 ل يلأ ىلإ 1 أق : ةفرفلا ةعولا ةقرخا ن  اعون ءافثلا هر

 ىل-هف هيلع كلضفب هطترت مل تنأ ناف ماركلا دنع لالا ليمح نالف

 نسم يضرغ : ءارمالا ضءب ىلإ يلرحلا مّساه بأ بكحو . كريغ

 :.ه0 قيدص ىلا رخأ بتكو : زحعم نامرخلا ىلع .ربصلاو زوفم رغألا

 امو هيصعت ام ةرثك عم ه.صحخنل ال ام هللا لضف نم انل حبصأ دتف دعب امأ

 ريثك مأ ىلبأ ام مظع مأ رتس ام ريثك مأ رشن ام ليمحأ ركشن ام يردن

 يف هللا دزتسأاف هدمح اندلع بمبو هركّس رومالا لك يف انمزاي هنا ريغ افع ام

 56 نسف لع كرش هنالب نسح

 اهذفنأ

 ( هد )

 تلعج : داد_هب كولم ضعب ىلإ ىك ارملا نبا بتك ( ظحاحشلا لاق]

 غب ى رمشلا نسحلا يمال باتك نا ونع ا تأرقو لاق : هدهح رب <||دف
 كي

 ( نساحمع -؟ -م)
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 ةييبدح ىف نم, للجد 5 نرمأملا نإ هدم لبا ورع كليتكاو * لاق

 عفشتسا 2 دعب امأ : ًاضيرعت هباتك نعجو هتلزنم .يف ةدايزلاب هل عفشتس

 اهف ةصاخلا نم هلارظنب هقالإ يف ىلع كلوطتل نينمؤملا ريدأ ال نالف يف

 يفو نيمفشتسملا بتارم ىف ىناعحب مل نينمؤملا ريمأ نأ هتماعأو هب نوقؤنري

 كحن هت انفرع دق نومأللا هللا بتكف . ماللاو هتعاط ىدعت كلذب هادا

 ورمم بتكو لاق : اهلع كانفقوو اهلا كانبجأو كسفنل كضيرعتو هل
 نينمؤملا زيمأ ىلا ىباتك : دئملا ىلع هفطعتسي اياتك نومألا ىلإ ةدعسم نبا

 هيلع نوكت ام نسحأ ىلع دابقنالاو ةعاطلا يف هداوقو هدانجأ نم ىلبق نمو

 نيضقأل هللاو : نومألا لاقف ©« مهاوحأ تلتخاو مهقازرأ ترخأت د ةعاط

 ءانبأ نم لحجر مدقو لاق . ربشأ ةيناثل مهتاطعاب رمأو مالكلا اذه ىح

 جورخ راظننا لجرلا ىلع لاطذ هنم تفلس ةدعل نرمأما ىلع شررق ناهد

 نينمؤملا ريمأ ىلإ ىنم ةعقر يف لصوت ةدعبسم نب وريعل لاقف نومأملا مآ

 ]1 ىأر. نا ؛ بتكف, ناتيعن ىلع كل ثركت ,اهبتكت :يذلا تنا نوكت
 يف هل نذأبو هتجاح ءاضتب لطملا ةقبر نم هدنع رسأ كفي نأ نينمؤملا

 اك اد ةمقرلا نومألا أرق املف « هللا ءاح' نإ لعف هدلب ىلإ فارضنالا

 ريهأ اي اهتجيشت اف ورمم لاقف دارملا زاحياو اهظفل نسح نم ه.جحعي نعجف
 انناسحتسا لضف رخأت الك هاندعو اع تقولا اذه يف هل باتكلا لاق نينمؤملا
 لعفذ لاذغالا ةحامسو لطملا ةءاند نع ةلص هرد فلأ ةئام ةزئاجيو همالك
 لمسلا ةكم لهأ باصأ امل : لاق رك اس يبأ نب لمعا مسا انيدحو . هل كلذ

 نسما - نب هللا دمبع فتك ريثكح ىت-اع هدحن تامو رححلا فراس يذلا

 هتبب ناريجو هللا مرح لهأ نا : نودمألا ىلإ نيمرحلا ىلاو وهو يولعلا

 تمكارت لمس نم كفورعم زعب اوراجتسا دق هدالب ةرمعو هدحسم فالأو

 فرجو لوصالا حايتجاو ناوسنلاو لاجرلا لئقو ناينبلا مده يف هتابرخأ

 دقف سلم الو معطع٠ يف امبيلا عجارال ًادلات الو افراط كرت ام ىتح لاقبالا
 ءانآلاو دالوالاو تابمالا ىل_ء ءاكنلا ىلإ ةحارتسالا نع ءاذغلا بلط مهلغُس
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 كناسحا يف كلوأ ينعيطاف بنذ ريغ نم ءافح ينتبقعأ مث ةربخ ريغ نم

 يفالو احارطا كل عمجم ءاحرلا ريغ يف انأ الف كئافو نم كرخآ ينسأبأو
 كيف يأرلا حاضيإ فشك ءاش ول نم ناحبسف ةقث ىلع كنم هرظتنأ دغ

 كلملا دبع نب ةاسم طخسو لاق . فالتخا ىلع انقرتفا وأ فالتلا ىلع انيقأف

 دبع نب رمح ىلا كلذ اكشف ةفوكلا ةطرش نع ةلزعف مثيلا نب نايرعلا ىلع

 دابظا نمو نانسالا يوذ ةياعر هللا معنأ ظفح نم نا : هيلا بتكف زيزعلا
 عئادولا ظفح ددوسلا ماتت نمو ”فنذلا نع رداقلا حفص بوهرملا رك

 ةلجع اهتدلسف كلمعنأ نم ةمعن نايرعلا تعدوأ تنك دقو عئانصلا ماتنساو

 هعيفُش انأو هتيلخو هتلزع مث هتيلو نأ ىلع « هتلصغ هتفصنأ امو كطخس

 ام عيضتف كيأر نسح نم هجرخت الو هيدصن كبلق نم هل لعجت نأ بحاف

 بضغو لاق : هلمع ىلا هدرو هلع افمف : هتدسفأ ام )١( ىوتتو هتعدوأ

 تانولو بدسملا نب دعس ىلا اكشف هالوم دممع نبا ىلع كلملا دبع نب ناملس

 امس هردق عفتري يذلا عضوملا يف نينءؤملا ريمأ ناف دعب امأ : هيلا بتكف
 بلطو لاق . هنع يضرف : نيئيسمل ةعس نينمؤملا ريمأ وفع ىفو هتمعر هضنقن

 طل اا نتكف ضعبب هلطمو اهضعب هل ىضقف ةحاح لحجر نم يجلاتعلا

 جاتحم ةهجاملا .بحاصو كدفرل ًازجتنم كدعول ًارظتنم ينك رت دقف دعب

 دقو . لبوطلا لطملا نم نسحأ ليمجا رذعلاو ةحيرم ال وأ ةئينه معن ىلا

 : رعس ىتبي تلق

 قطن / 0 4 يف أ.سأ ْ" تك

 لطم كحادتماب 1 فطن

 00 58 رذكشسلا ناسا 0

 كالهلا ءاوتلا )١(
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 هيطعأ نأ هملع فيط رو" الوخت هتاسنناو ادحنع يفعاب اذه نا هلا كحلضأ

 ةيمأ ينب نمأ مثيحلا هل لاقف اههذ يفاضتقا الا مقل يف يفاقلي ال وهف ةموايم

 نم مهئافك أ نيفأ لاق ال لاق : تنأ مْساه ينب نمفأ لاق ال لاق © تنأ

 هبامش اوعزنب نأ اودارأ اهف هبامث اوعزنأ كملع ىليو لاق ال لاق 9 برعلا

 حفوم ف بي رغلا كرت واف هوعد لاق لبع رم يرازإ نا هللا كحامأ لاق

 هب تجاهف قرطلا ضعبب ةءقلع وبأ رمو لاق . عضوملا اذه يف هكرتل

 نم. تلفأف هنذأ يف نونذؤي مث هماما نورصعي اولمحف موق: هيلع بثوف ةرم

 ينع اوعقنرفا ةنح يذ ىلع يؤكأكت ىلع نؤاك أكنت مكل ام لاقن مهدبأ

 مادط لاقو لاق . ةيدنهلاب كت هناطرس ناف هوعد مهم لحجر لاقف

 لجحعو عضولا ففخو طراشلا ةبظ فهراو مزاللا بصق ددُسا همجحي
 ايتأ ندر الو اسأ نهركت 1 كصمو ازحو كطرُس نكسلو عزتلا

 . فرصناو هتنوجح يف همحاح ماحملا عضوف

 تايتاكملا نسا ا

 نب دملولا 0 اند تيلدأ دق ... ريفزلا نب :ةررعل ىينعلا نك لا

 0 بدكف هيلا يل كنك اق قت ةبضق ليزا لالا

 0 ميظع هل رفعي ام .هتءرح دق نم نمكلا نكي
 4 ابل دقو بونذلا هب قلعت الو برولقلا ةلمأت يذلا كوفع لظب ؤيفنلا

 كب يتفث قدصو همأ ققحف طخس هطلاخم ال وفعب كنم هل تقثوف كيلا
 كلا .ةتغر :تركش: دق. . . .ديلولا هلا, تكف .. ةمعبلاب .افآو .ركشلا دمت

 هلاثمأ يف ينع كينك عطقت الؤ بحي ام ىدنع هلو كيلع هلرعإ هنع ترفعو

 ىلا رفمج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع بنكو , كررمأ رئام يفو

 اطلب ينلادتبا يأرلا ةيرم نم كيثلا ينذاه دن دعب امأ , هنارخا ضب
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 0 فرغ نأ "لبق اهاوه نان

 هد هما“ قا ل و رو

 الملاك ربكلا يف رلعلاو رححلا يف شقناك رغصلا يف معلا :

 رثكمأ هنكلو القع 01-5 ريمكلا لاقف نفتحالا تثلذ 0 606 9 ىلع

 لاق ام الغم

 يفءاملاىتسي دوعلاع يبما يف هتندأ نسم |
 ئإ . مر ا 9 : 2 0 1 : 2
 يسلب نم تردي | يذلا ث أرضأن 2010 أردت ىتج

6 

 نع ملاعلا تلدك و : عزنا هملاو 1-- وهو مهفأ يلا نع يبدلاو

 _:لمط ككمت تاتلمح ولو ) ىلاعت هللا لاقو « لهاطلا نع لهالاو ىلاعلا

 سن 1 هعابطب هعاطو مهفأ نانالا نع نامذالا نال ( الحر

 ١ هد )

 تلكأ يفا : لاد_ةد بسبطلا نيعأ ىلع ىوحنلا ةيقلع وبأ ىكخد : لاق

 قنعلا ةيأد ىلإ ةلباولا نيب عجو ينبادأف ةأسط تئسطو ءىزاوملا مول

 ذخ معذ لاق ؟ ءاود كدنع لهف فيسارشلا طلاخ ىتح ومنوو وبرب لؤي مف

 لاق لوقت ام ىردأ ال لاقف ءامي هبرشاو ءلاسغاف اقرترو اقيرسو اةنوخ

 ىلف يف ةعمعم د_ جأ يفا رخآ امور :لاقو لاق . تلق ام تبرد انأ الو

 اناا يهف ةرقرقلا اءأو اهفرعأ الذ ةعيعملا امأ هل لاتف يردص يف ةرفرقو

 هقح هلطم دق هل يرغب نايرعلا نب مثيلا لحجر ىتاو لاق . جيضن ريغ

 رخآلا هلل لاقف هيلع ىنلغ دق اقح اذه ىلع يل نا ريمألا هللا حلصأ لاقف
 ايس
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 : لاقو اهذخاف هيلا

 2( - 00 ٠

 دوللاو ل 1 ريغ نيني سيلف

 ةبطاق قرشا 57 كاباطَع

 دوع نم نات وحن وللا تا

 نمدبو تاطاخلا هده ظفح نأ بدالا ف بغارلا لقاملا ىلع بحي دقو

 يلا لاق دقو « اهتءارق

 ممجا ام كاذ نم ظفحأو 2 ممسأ ام لك يعأ ول امأ - ه <نوأ|* 5 5 0 1 ٠
1 0-2 7 : 0 3 1 

 غلا ملاعلا 6 ليقا سمج اقام رع دفتلأ الو

 زنل . .هعمدت . ململا نم 2 ءيش لك ىلإ ىبضن نكلو
 ا 200 0 رك ا ا 0 2

 عبشأ هلم م 0| الو ©” تب له ان
 ع داوكسم بكلاي يملعو ساجم ِ 0 دعقأو < ىو اء ١ ٠ 68 . ا 7

 0 هدر كرعاب "7

 5 ف رع 00 0 ذك هيلع ِف كلك نمو
 و 7 3 1 ىلا 5 ه ٠ ٠

 مند 2 نفكش 0 ايعاو اظفاح :نكت 1 اذإ

 نى هما ىاثك الإ عم رهو نكمأ لالقالا عم ظفحلا : مهبضعب لاقو

 : رعاشلا لاق اههنفو 2« لئقأ نصغلا ةبوطر نمز عئابطلا ريمغتو
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 هيلا رظنأ ىتح يسوجلا مالغلا اذه ىلا لخدأ ًاموي ىبحيل لاقف نومأملا
 هتك رداف هيلع جتراف مالكلا داراف ريت فقوو هيدي نيب لثم املف هلصواف

 هايا هظيرقت نم مدقت ناك امل ةركنم ةرظن ىبحي ىلا ديشرلا رظنف ةوبك

 ىبع لئالدلا نيبأ نم نا نينئمؤملا ريمأ اي : لاقف لهس نب لضفلا ثعبناف

 نل لاو تنسحأ : دّسرلا هك لاقف ءدسل هته طارفا ةدش كولا | |١

 كعاطقنا دنع كك ردآ انس ناك نئلو نحل هلا اذه لوقتل كقركل ا

 ه.ضف امدقم همف هار الا ء يمس ضم هلأس ال لءح م نسحأو نسحأل هنأ

 ضعبل ةجاح لأم دقو نومألل لبس نب لضقفلا لاقو :. لاق 6 ثوثألا لإ

 به : كلذ رخأتف اهذافنا ليجعت هدعو ناك دنق رعع نيقاهد تاتويب لهأ

 كلذ ىلا كلا.م لعجاو كت.عن ةوالح كلئاس ءىنهو كسفن نم ارك ذم كدعول

 مركلا قئاقخي بولقلا كل دهشت نيبلاطلا رك ءافطصا ىله أش مركلا |
 ىرت اب ىنع يلاؤس ةباجا كيلا تلمح دق : لاقف « دوجلا ةياهنب نسلالاو

 جارخا يف ةدواع“ وأ د نايتتسإ لع منوم مه مزاي امف ريصقتلا يف كذخآو مهي

 ريمال بح ا قفرعم ئدحت ال أذا لاق الؤانتم لاو.الا رضحأ ند كاف
 . ءاقلا لوط لابد كدر ءانثلا نسح مهنم هل ميدي امي هو ءانفا ني٠ؤملا

 ءزجول اةنئاص 'كتمعن لمجا نينمؤملا ريمأ اين .'"نومأهل لبس, نن للا

 .كلذك الا كلذ ناك ال هللاو لاقف لاؤسلا ةضاضغ ف امام ةقارا نع كمدخ

 يناءا+ مث يندمغفف كتافوب تربخ : لاقف نرمأملا ىلع يلاتءلا لخدو لاق

 نيد الو كفصأ اذاع مأ كحدمأ فلك نين.ؤملا ريمأ اي لاقف ينترسف كتداذو

 يناسانء قاطأ ةمطعلاب كادي لاق كل ادب ام ىنلس لاق 9 كعم الا ايند الو كبالا

 هللا ماصأ : لاقف ةرفد يلا نب باهملا ىلع 1 وبا يدعسلا مدقو لاق . ةلاسملاب

 لاق برثشب نم لبالا طإآ كيلا تبرخو ءانهدلا كيلا تعطق دق يلا .ريمالا

 ناف الهأ جال كتيأر ىنكلو ال لاق 9 ةبارق وأ ةرشع وأ ةلسوب انْستأ لهف

 نمل سابا لع: كنزي ممذا مل لئاح امنود لحي ناو كلذ لهأف اب تبق
 تعندف مرد ١فلأ ةلام دجوف لاملا تيب يف ام ىطعي باهملا لاقف كدغ
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 ميهاربا نب قاحسا لخدو ليق . كتلزنم نع انو هللا رصق اك .كتيغث نع

 : لاق: 7 كل ام. : لاقف. دمشرلا نعا لضوملا

 المحك نيريكملا ماوس يماوس

 | 02 1 ل كل

 يرصتا امل تلق لكلا

 اذ ارا كالذف
 يلب كلا اك

 5 مرحا ارفشلا 00 فك

 81 م و 5 1 7 ع

 ليمج نيضنم وملا ريمأ يا رو

 يرأ الو نايتلا نادل ىلا

 0 7 لالا ثم

 هناكرأ تيوقو هبناعم تحد ىذلا رعشلا هللاو اذه : ديشرلا لاقف

 نيسمح هلا لمحا مالغ اي نسال عامسأو نيلئاقلا هاوفأ ىلع ذلو هينامو

 تحدم دقو كتّتلد لبقأ فيك نينمؤملا ريمأ اي قاحسا لاق « مهرد فلا

 مهاردلل دمدأ ديالا كبف يعمصالا لاق 9 هب كتحدم ام رثك أي يرعشس

 هنذأ ىلع ليمج مالغ ىلا رظنف تاويدلا موي تاذ نومأملا لخدو لاق . ينم

 كتمت ؛ىف "كلقتلا ؟كتلاود ىف :ءقشانلا نأ +. لاتف ةهتنأا نفاد لاق

 كوحلا يف ناسحالاب : مما :لامخحو ءاحر نب نسما كتمدُخخ لمؤملا

 ةئام ىطعبو ةصاخلا بتار٠ ىلا ناويدلا ةيترم نع عفرب لوقعلا لفافتت

 وهو لهس نب لضفلا دلاخ نب ىيح فصوو : لاق « هل ةبرقت مهرد فلأ

 ىلا همض ىلع ليعف هتفرعم نسحو هبدأ ركذو ديشرال ةيسوجملا ىلع مالغ



4 

 لوالا دايز لاقف « ًاريإ انل اوذحأ : لاقذ « لوقت ام : لاقف « شهو

 نانحلي المحن زيزعلا دبع نب رمج ىلا نالجر مصتخاو لاق . يناثلا نم ريخ

 تنأ : بجاحلل رمع لاقف « نيئمؤملا ريمأ اتيذوأ دقف اق : بجاحلا لاقف

 : ئحللا نيتك ناكو يسيزرملا رشم لاقو لاق <. اهنم ءاذإ دما هلا

 اذه .: راهثلا مساقلا لاقف « اهؤنهأو هوجولا نسحأ ىلع ربمالا 35 قل

 هاوق ىلع

 ا 1 ما م ضان ا ا
 اهوزْرَر ناك امءيثب تفض اهؤلكي لاو ىيلَس نإ

 يطبنلا دايز ناكو لاق « رشب نحل نم بيطأ مساقلا جاجتحا ناكسن ٠

 كنتوأد ندل نم 0 هداحأ امل اًثالث همالغ اعدف ايوحن ناكو ةزكللا كندُس

 هيوحرسأم رهو « عنصتو ينتكحو كت رعد ديرب « انين اك يننيد نأ 9

 اححب يقلح يف دجال يفا هيوج رسام اي : لاقف مم نب ذاعب بيبطلا
 مغلي لرقأ نأ نسحأ ال ينارت : لاق هزواج امه . مغلب لمح نم وه لاق

 . اهدضب هتيحأف ةسسرعلاب لاق هنكلو

 هدنع وه اشمف ناورم نب كلملا دع ىلع لخد هنا « ةيرقلا نبا نع اوك

 :لاق 9 نينمؤملا ريمأ اي ةينفلا ءالؤه نم : لاقف هيلع كلملا دبع رنب لخد ذإ
 كرابو كيف كيبال كراب كد مهي) كل هللا كرا : لاق < نينمؤملا ريمأ دلو

 لاقو لاق « ًارد هاف نحف : لاق 2« كيبأ يف كل كراب ح5 كيف مه

 اي هللا كلصعو : سفن رهوجم هل رمأ دقو سابعلا يلال ةزمخ نب ةراه

 انركشسش نرصقمل كماعنا ىلع كرك اندرأ نثل هللاوف كربو نينمؤملا ريمأ
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 معلاو هباطغ يف ةريقثك بتك هناف ًادحاو اباتك ناك ناو هنأل لع
 ؛ ريبزلا نب بعصم لاقو « رييدتلاو ةباسلاب ةفرعملاو ماكحألاو ةعيرتشلاب

 توبتكي ام نسحأ نوظفحيو نوظفحب ام نسحأب نوثدحتي سانلا نا
 لاحرلا هاوفأ ن. هذخف بدألا تذهأ اذاف 2« نوعمس ام نسحأ نويتكيو

 ١ اهمال نابل لاقو < امرظنن [ةلّواو“ اراتغا الا عمست الو ىرت ال كاف

 « بولغم ريغ نيرقو © بولسم ريغ .ثاريم هناف لعلا بلط يف سفان ينب اب
 ركذ بدألا : يرهزلا لاقو © بولطم سانلا يفو سانلا نم ظحا سيفنو
 اذا : لافقو « مهثنؤم الا هضغبي الو لاجرلا نم روك ذلا الا هبحي ال

 : نومأملل يدلملا نب روصنم لاقو « طئاح ف ولو هك اف اندأ توعم

 يل ريغ بدألل ابلاط تومأ .نأل هللاو : لاق بدألاو علا بلط انب نسحيأ
 اذ 4: لاق كلذ .ىب نسا ىدتم ىلاف : لاق ليللار .امناقا شعغا نأ نن

 . كب ةاملا تئدح

 ) هدل_ ص /

 دبع نب ديلولا ناكو . ( هناسل نم حلصأ دبع هللا محر ) عوفر ثيدحلا
 نينمؤملا ريمأ اب يىنّتخ نم يننصأأ : لاقف اموي يلارعا هيلع لخدف ةنط كلملا

 دبع نب رمع لاقف همما فرعأ ال يملا نم لحجر لاق ١ كنت نمو لاقف

 لاقف بايلاب اذ وه لاقف 7 كنتخ نم كل لوقي نيئمؤملا ريمأ نإ : زيزعلا

 مرج ال لاق « هنع كتربخأ تنك يذلا وحنلا لاق 5 اذه ام رميعل ديلولا

 دهْسأ : لوقب انذؤم يبارعأ عمسو لاق « هلمت]ا نتعب نانا يلصأ ال ىيلاف

 اسهأ : دابزل لجر لاقو لاق 9 اذام :لعفب لاقف هللا لوسر ًاديحم نأ

 دايز لأقف انايأ نم اتاريم ىلع انصغ انمخأ ناو كله انيدأ نا ربمالا

 كابأ هللا محر الف كيبأ ثاريم نم عاخ ام رثكأ كسفن نم تعبض ام

 ا لا دل اودع نيمألا + ايأ :+ هازل :ىلوم لاقت "تكلس انا كعاكيل
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 ناكمإو هنمث صخرو هدالمم برقو هنس ةثادح ف أحاتن ملعأ 1 باك

 دو#و ةحصحصلا لرقعلا راثآو ةمب رغلا مولعلاو ة.حعلا ريسلا نم عمج هدوجو

 ةيمكملا براحتلاو ةميدقلا بهاذملاو ةعمفرلا ميما“ ع نمو ةفمطللا ناهذألا

 ةدئاملا بألا و ةرئاسلا .لاثمألاو ةحزانلا' داللأاو ةيضاملا نورفلا نع زاشألاو

 اسمح هدروو ابغ هترابز تناك تس نإ رئازب كا نمو . باتك هعمحي ام

 نيللا وه. باتكلاو .. كضمبك' كنم ناكو كلظ موزل, كمزلا تش 0|
 عمتسملاو كلي ال يذلا قيفرلاو كيلقي ال يذلا قيدصلاو كيرطي ال يذلا
 ديري ال يذلا بحاصلاو كئطبتس ال ىذلا رالاو كديزتس ال يذلا

 باتكلاو . قافنلاب كعدخم الو ركملاب كلماعي الو قلملا. كدنع اما بارشتسا
 دوحو كناسل طسبو كعابط ديس كاعاتنا لاظإ همف ترظن نإ يذلا ره

 ةقادصو مارعلا يظعت كحنمو كردص رمحو كسفن محبو كطظافلأ مخفو كن اب

 نإ لعملا وهو رضحلا يف هتعاط رفسلا يفو راهنلاب هتعاط ليالاب كعيطي كولملا
 ناو ةدئافلا كنع عطقي مل ةداملا هنع تعطق ناو كرقحي مل هيلا ترقنفا

 تنك ىتمو كيلع بلقني مل كئادعأ حير تبه ناو كتعاط عدي مل تلزع
 نإو ءوسلا سلج ىلا ةد>ولا ةثحو هعم كرطضت مل لمح ىنداب هنم اقلعتم

 يف رظن موليل تاعاس تايافكلا باحصأو مهرامن غارفلا هب عطقب ام لثمأ

 ضرع نوصو ةءورمو لفقعو ةبرحت يف دايدزا هيف مه لازي ال باتك'

 نديكي " 9 ماعنإ ءادتباو ةعينص برو لام ريمثتو نيد حالصإو

 رظنلاو كباب ىلع سوالا نم كل هعنم الا كيلا هناسحإو ك.ع هلضف نم

 لوضف نمو مزلت يف ولا قوقحال ,ضرعتلا نم كلذ يف ام عم كب ةراملا ىلا

 ةدسافلا مهيناعمو ةطقاسلا مهظافلا روضح نمو سانلا راغص ةسبالمو رظنلا

 زارحاو ةمينغلاو ةماللا كلذ يف ناكل ةمومذملا مهتلاهجو ةبدرلا مهقالخأو

 فخس نع كلفشي هنأ الا كلذ يف نكي مل ولو عرفلا ةدافتسا عم لصألا
 ىلع كلذ يف هل ناك دقل همبتشن ام لكو بعللا نعو ةحارلا دامتعاو ىنملا

 ٠ امم نلف هقرو رثك ثاو باتككلا ةلجو . ةنملا مظعأو معنلا غبسأ هيحاص
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 سنإ يهو بيلقتلا ةرثك اهتاخت الو يراوعلا اهدسفت ال دكلا ىلع ويرتو

 مدخلا نوت 8 شالا و "ايدل حاصت رضأاو رفسلاو راهنلاو لمللا يف

 اة هو 6 قذدص ميدنو عاوطم ثدحيو دعاس» رماسم ةدحولا نم عنمتو

 ال سلج باتكلا . رخآ لاقو « ءاملعلا نيتاسب بتكلا ءايكملا ضعب

 تهذ : أ لاقو « ةنؤم الب سلج دلح باتكلا : وثنأ لاقو « هل ةئؤم

 نا قماال زهرات

 ةد_ةعءلاو رخذلا معن باتكلا : لوقاو ظفحأ انأو : ظحاملا لاق

 معن و ةفراطاو لغتشملا معنو ةهزنلا معنو 0 معنو ةدمعلاو سلطاو

 ليمزلام ليخدلاو نيرقلا معاو ةبرغلا دالبب ةفرعملا معنو ةدحولا ةعاس 03

 ءاناو افرظ ىشح فرظو املع ءىلم ءاعو باتكلاو . لزنلاو ريزولا م

 نايحس نم غلبأ ناك تنسب نإ ىو. لقا .ن. اعأب تاك تتش نإ احازنا نت

 سدا لعاوبب كل نمد ظعاوم 0 هر داون كتزرسا ته ناو للا

 ىدنها يمورو يفارعا بيبطب .كل.'. مو .« سرغأ قطانو , كتاف كسائو

 لوألا عمم ءيشب كل نمو « عنم بيحنو دلوم ميدنو ينفانوي يسرافو
 نيمسلاو ثغلاو عيذولاو عينرلاو بئاغلاو دهاشلاو رفاولاو صقانلاو رخآلاو

 ندر" يف ' نسمح اناثثك تنأو اف دعبو . هدهو نسا ةفالخو نكتشلاو

 كل نمو « ءايحألا نع مجرتيو ىتوملا نع قطني رجح يف لقنت ةضورو
 مكأو نع رالا نينا نتا قرع اه الإ قطني الو كمرش الا مان ال سنؤم

 نمآ ًاراح معأ الو ةعيدولا بابرأ نم ةعيدولل ظفحأو رسلا بحاص نم رسلل

 اطل اسما الو عضخأ اهاعم الو عوطأ ًاقيفر الو فصنأ اطءلخ الو

 001 1 اع نسا كيا »الو اماربارنالاو :الالغإ لقأ الو ةيانعو ةبافك

 معا الو فانك ١ع لاتقا نع فكا الون لادقت يف دهزأ 0

 بيطأ الو ارم لوطأ ةرجُم الو ةأفاكم لجعأ الو ةاتاؤ» نسحأ الو انا
 نم نابإ لك يف دجوأ الو اك اردإ عرسأ الو ىنتحب برقأ الو ارمث



 نيالكو_ <“

 ودعأو .سوؤدلا ىس,ابمثمأو راوثدلا ؛نم مظاوملاسأ يف طحلا ©
 ةظوفحملا مكحلا الولو . روهدلا هجو ىلع ىنني الو هب رم نم هاري نأ

 « رك ذلا ناطلس نايسنلا ناطام بلغاو ملعلا رثكحأ نلطلل ةنودلا بتكلاو

 رثك أ انمرط كلذ متي مل ولو راكذتسا عضوم ىلا عزفم سانلل ناك الو

 لصغ نيم تدلخو.؛ ا ىف لساوالا 10: تيسر امال عفنلا

 اهب انحتفو انع باغ ام ا اندهاش ىتح اهريس عاونأ نم تنودؤ « اهتيكلشل

 مب الا هك ردن نكن مل ام انك ردأو مهريثك انليلق ىلا انءيجف قلغتسم لك

 ءاهلءلاو ربملاو ركتفلا باحصأو رظنلاو ملعلا لهأو هنم انظح سخم دقل

 بتك نويتكي ءافلغا نارعأو ءاسنالا ةثروو لحنا بابرأو للملا جراخمب

 باحعصأ بتك و ءاحلصلا ناوعأ بنك و يهالملا بتك و ءاحاصلاو ءافراخلا

 يف طرفب نم مهنمو « ةيلهالا ةيمحو ءافخسلا بتك و تاموصحلاو ءارملا

 امناسحو بتكلا دامح الولو « هئس ةثادحو هركذ كرتو هلومخ مايأ رلعلا

 دب ىتقلاو بتكلا بح ىلا تعزانو لعلا بلطل ءالؤه ميه تكافل ١

 ةقثملاو ررضلا نم مهيلع لخدلو شحولا راغ يف اونوكي ناو لهلا لاح

 مالكلاب الإ هرادقم نع رابخالا نكمي ال نوكي نأ ىسع ام لاخلا ءوسو

 تقو ريغ يف ساعنلا ىنيشغ اذا لوقي مهلا نب دمحم تعيسو « ريثكلا

 رورس نم ينيرتعت يناا ةيحيرالا دئاوفلل يزازتها دجاف اباتك تاوانت مونلا

 اذا يلاذ مدملا ةد هو راخخخا قمن نم اظاقبإ دْسأ نيبتلا زعو هاينتسالا

 هب غبأ ملو اضرع هلع وثوأ مأ هتدئاف توحرو هتدحتساو اباتك ل

 هدافنتسا ةفاخم هقرو نم يقب 5 ةعاس دعب ةعاس هيف رظنأ لازأ الف الدب

 نب زيزعلا دبع نب هللادبع ناك ةحاد نبا لاقو . هليق نم ةداملا عاطقناو

 فتراكو رباقلا نم ةربقم لزنف سانلا سلاحي ال باط4لا نب ريع نب هللادبع

 ربق نم ظعوأ رأ مل لاقف كلذ نع لئسف هؤرقب باتك هدب يف لازي ال

 ىلا باتكلا ضعب ىدهأو . ةدحولا ن-م لسأ الو باتك نم سنآ الو

 قافنالا ىلا ع وكت هللا كزعأ هذه يتيده : همم بتكو ارتفد ل قيدص



ُ 

 م طوط# هنوبتكبو يلع هتءارقو باتكلا اذه خاسنتسال باتكلا اذه

 نوليعتسو هب تنوبدأتبو مهني هنوسرادتبو هب نودنقي اماعإ هنوريصيو
 كلذ بالط نم مهريغل ينع هاووريو مهتاباطخو مويتك يف هيناعمو هظافلأ

 مو يعاب مج ركد 0" هلال مييسفا مولا نع متي ةساير هب مه تيثتف سنجلا

 ما ىل ( دادهالاو' نساحملا ) هنو: تانك" اذهو- 7 يفلات ىلا تبلني

 اينو بتكلاو ةياتكلا .نسصاحم رك ذم هتأدتيا هءْنص دعا قلاع مو هال

 فبتكلاو ةباعكلا نساحم ١

 ريسدزأ ءانب ل5. نوصملاو ندملاو ناينيلاب اهرثآم ديقت مدعلا تناك

 برعلا نإ مث «© نوصخلاو لردملاو ريدسلاو نئادملا ءائبو رخطصا ءانيو

 الف «راثالاو' رمثلاو راخألاو كلاب تدرفتو ناسا يف محملا تكرات
 ااا رضصقو اةزام' رَصقاو ترأم رصقو نارحن ةعكاو "ناد نادتلا ند

 | 01 ااذنه انها تنكلا ”كيتضت و نادل ' نب كلاب ريغو درالا "قيآلاو
 ىقعتو سرد ةلات ال ةانيلا نال 6« ناششللا نم روهدلاو مايالا زم ىقغ

 ًادبأ وهن ةمأ ىلا ةءنأ نمو نرق ىلا نرق نم عقي قاب باتككلاو هموسر

 "اجتاز تادنلا نم ارثانلا 'لنصحت' ىف غابأ وهو دمفتسم هذ رظانلاو ديدح

 ةمك رم ةقلخو ةراححلا ىف اًدقنو روخصلا ىف بادكلا لمحت مجعلا تفااو

 لا ا 3 امرو ءىتانلا وه باتكلا فراك اعرق: ©« نامنلا يف

 اهعفن ىجترب ةظعرم وأ ميظع رمال ًادبع وأ ميسج رمال ًاخيرات كلذ ناك

 باب ىلعو ناديغ ةبق ىلع اوبتك اك هركذ ديلخت نوديري فرش ءايحا وأ
 قلبالا ىلعو رقثملا نك ىلغو برأم دومحم ىبعو دئقرعم باب ىلءو ناو ريقلا

 ةياوك فملابةكءامالاو ةربوهشملا عضاوملا ىلا تودنمب . اهرلا تاب ىلعو درفلا



 0 لا
 ةناعالا هيو

 ديلا طبكتردولا + هللا هجرت ظحاطلا رحم نب ورع كلم 04|
 جارخلاو بطحلاو ةريسلاو نئاسرلاو هقفلاو نيدلا يف نقتملا مكحملا باتكلا
 هيف نعطلا ىلع أطاوتيف « يسفن ىلا هبسنأو ةيكحلا نونف رئاسو ماكحالاو

 « هتحاصتو هتعارب نوف رعب مهو مويف انك وبل دسحلاب معلا لهأ نم ةعاج

 ىلع ةردقملا هعم كلل ًافلؤم باتكلا ناك اذا مهنم اذه نوكي ام رثكأو
 كلذ دنع نوجاتيب مهناف بيغرتلاو بيهرتلاو عفرلاو طحلاو ريخأتلاو ميدقتلا
 دنع باتكلا كلذ طاقسا يف ةليملا مهتنكمأ نراف « ةماتفملا لبالا جايتها
 هيف فلؤملا ديسلا ناك ناو هودارأو هودصق ىذلا وهف هل فلأ يذلا ديسلا

 اوقرس ةلبحلا مهمتزجعأو انطف اقذاحو ًاغيلب ًابرقنو اباقث اريرحت باتكلا
 كلم ىلا هودهأو اباتك هششاوحو هضارعأ نم اوفلاو باتكلا كلذ يفاعم

 . يب اموسومو ىلا ابونم هوأر امل هولتو هومذ دق مهو هب هيلا اوتمو رخآ

 يريغ مساب همجرتأف هظافلأو هيناعم يف هنود وه يذلا باتكلا تفلأ ارو

 تبي بحاص مسو ليلخلاو عفقملا نبا لثم هرصع ينمدقت نه ىلع كيحأو
 بنكلا ينلؤم نم ءالؤه هش نمو يلاتملاو دلاخ نب ىبيحيو ةيكحطا

 نم مكسأ ناك يذلا باتكلا ىلع نرعاطلا مهنابعأب مرذلا كيل رأ ينينأيف
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